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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

 

До 

ЈП Агро Берза 

ул. „Васил Ѓоргов“ бб 

1000,  С к о п ј е 

 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП Агро Берза (во 

понатамошниот текст: „Претпријатието“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската 

состојба заклучно со 31 декември 2020 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за 

промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш како и 

преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

 

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 

 Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно презентирање 

на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и 

одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање 

на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без 

разлика дали се 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 ревизорските стандарди 

кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие 

стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да 

добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 

погрешно прикажување. 

 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 

износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 

расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно 

прикажување на финансиските извештаи без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога 

ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за 

подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието за да 

обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на 

изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Претпријатието.  

 Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени 

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, 

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. 
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Мислење  

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП Агро Берза Скопје  на 31 декември 2020 година, 

како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува 

тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 

Македонија. 

 

Нагласување на прашање 

Ние обрнуваме внимание на Белешка 21 приложена кон финансиските извештаи на 

Претпријатието во која се презентира дека Претпријатието има не усогласеност помеѓу основната 

главнина прикажана во Извештајот за финансиската состојба во износ од 13.259 илјади денари со 

состојба на 31.12.2020 година со онаа прикажана во Тековната состојба на Централниот регистар 

на Република Северна Македонија каде истата изнесува 124.000 илјади денари за истиот тој 

период. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 

Менаџментот на Претпријатието е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот 

извештај за работењето во согласност со член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 38/1996 ... 275/2019) и во согласност со член 384, член 352 и 

член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

28/2004 ... 290/2020). Нашата одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за 

работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која 

завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за 

работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали 

историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се 

конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. 

 Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со 

годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП Агро Берза Скопје за годината која 

завршува на 31 Декември 2020 година. 

 

П р и л е п, 17. 03. 2021 година 

 

 

 

  Пелагониска Ревизорска Куќа  

Овластен ревизор  ДОО    П р и л е п 

  Управител 

Пецко Ристески  _________________________ 

  Пецко Ристески 
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Финансиски извештаи 

за годината завршена на 31.12.2020 година,  

во согласност со барањата на 

сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за 

ЈП Агро Берза - Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 Извештај за промени во главнината 

 Извештај за паричните текови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот одбор на ЈП Агро Берза на 

ден 24.02.2021 година со Одлука број 0202-44/3 и потпишани од Директорот Ниметула 

Рамадани  и лицето одговорно за изготвување на истите Дана Антиќ. 



Белешки 31 декември 2020 31 декември 2019

во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА

Нетековни средства

Нематеријални средства 18 5.226 5.226

Материјални средства   -   - 

Вложувања во недвижности   -   - 

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Вкупно нетековни средства 5.226 5.226

Тековни средства

Залихи   -   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи 19 853   - 

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акциза и за останати давачки кон државата (претплати)

19 247   - 

Побарувања од вработените 19   - 4

Останати краткорочни побарувања   -   - 

Краткорочни финансиски средства   -   - 

Парични средства и парични еквиваленти 20 1.842 4.399

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 

Вкупно тековни средства 2.941 4.404

ВКУПНО СРЕДСТВА 8.167 9.629

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ

Главнина и резерви 21

Основна главнина 13.259 13.259

Премии на емитирани акции   -   - 

Ревалоризациска резерва   -   - 

Резерви 4.572 4.572

Акумулирана добивка 13.396 12.636

Пренесена загуба (-) (22.421) (22.421)

Добивка/Загуба за деловната година (1.419) 761

Вкупно главнина и резерви 7.388 8.807

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски   -   - 

Одложени даночни обврски   -   - 

Тековни обврски 22

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи 244 111

Обврски за аванси, депозити и кауции   - 2

Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата 5   - 

Обврски кон вработените 10 352

Тековни даночни обврски 496 357

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити   -   - 

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски   -   - 

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) 23   - 

Вкупно тековни обврски 779 822

Вкупно обврски 779 822

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 8.167 9.629

ЈП Агро Берза 

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

Финансиски извештаи за 2020 година 

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2020 година



Белешки 31 декември 2020 31 декември 2019

во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од работењето 8.573 12.856

Приходи од продажба 5 8.221 6.853

Останати приходи 6 352 6.003

Промена на вредноста на залихи на готови производи и на 

недовршено производство

  -   - 

Капитализирано сопствено производство и услуги   -   - 

Расходи од работењето 9.992 11.826

Трошоци за суровини и други материјали 7 1.036 1.157

Набавна вредност на продадени стоки   -   - 

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, 

ситен инвентар, амбалажа и автогуми

  -   - 

Услуги со карактер на материјални трошоци 8 1.209 1.452

Останати трошоци од работењето 9 1.775 2.233

Трошоци за вработените 10 5.971 5.570

Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 11   - 14

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни 

средства

12   - 1.400

Резервирања за трошоци и ризици   -   - 

Останати расходи од работењето 13 1 2

Финансиски приходи

Финансиски раходи

Удел во загубата/добивката на придружените друштва   -   - 

Добивка/Загуба од редовното работење 14 (1.419) 1.029

Нето добивка/загуба од прекинати работења   -   - 

Добивка/Загуба пред оданочување 14 (1.419) 1.029

Данок на добивка 15   - 269

Одложени даночни приходи/расходи   -   - 
Нето добивка/загуба за деловната година 16 (1.419) 761

Останата сеопфатна добивка   -   - 

Останата сеопфатна загуба   -   - 

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината 17 (1.419) 761

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на 

акции на матичното друштво

  -   - 

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на 

неконтролираното учество

  -   - 

ЈП Агро Берза 

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

Финансиски извештаи за 2020 година 

Белешките се составен дел на финансиските извештаи 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2020 година



ОПИС

Состојба на 31 

декември 2019 

година                       

(во 000 МКД)

Зголемување             

(во 000 МКД)

Намалување               

(во 000 МКД)

Состојба на 31 

декември 2020 

година                      

(во 000 МКД)

Основна главнина 13.259   -   - 13.259

  

Ревалоризациона резерва   -   -   -   - 

  

Резерви 4.572   -   - 4.572

  

Акумулирана добивка 12.636 761   - 13.396

  

Пренесена загуба (22.421)   -   - (22.421)

  

Дивиденди   -   -   -   - 

  

Добивка / Загуба за финансиската 

година

761   - (2.180) (1.419)

Вкупно главнина и резерви 8.807 761 (2.180) 7.388

ЈП Агро - Берза Скопје

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

Финансиски извештаи за 2020 година 

Белешките се составен дел на финансиските извештаи 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2020 година



31 декември 2020 31 декември 2019

во 000 МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности

Нето добивка/загуба по оданочување (1.419) 761

Амортизација на основни средства   - 14

Зголемување/намалување на тековните средства

Залихи   -   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи (853)   - 

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)

(247) 105

Побарувања од вработените 4 (4)

Останати краткорочни побарувања   -   - 

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   - 178

(1.095) 278

Зголемување/намалување на тековни обврски

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи 133 (346)

Обврски за аванси, депозити и кауции (2) 2

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата 5   - 

Обврски кон вработените (342) ()

Тековни даночни обврски 139 331

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити   -   - 

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски   - (5)

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) 23   - 

(44) (18)

Вкупно нето готовина од оперативни активности (2.557) 1.034

II. Готовински тек од инвестициски активности

Нематеријални средства   -   - 

Материјални средства   - 71

Вложувања во недвижности   - 2.572

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Краткорочни финансиски средства   -   - 

Вкупно нето готовина од инвестициски активности   - 2.643

III. Готовински тек од финансиски активности

Главнина и резерви (1.243)

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски   -   - 

Одложени даночни обврски   -   - 

Вкупно нето готовина од финансиски активности (1.243)

Вкупно нето пораст/намалување на готовината (2.557) 2.434

Готовина на почетокот од годината 4.399 1.965

Готовина на крајот од годината 1.842 4.399

ЈП Агро - Берза Скопје

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

Финансиски извештаи за 2020 година 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31 декември 2020 година

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје



Јавно Претпријатие за берзанско работење Агро Берза Скопје 

Белешки кон финансиските извештаи 
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БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

  

 Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје е основано со Одлука на 

Собранието на Република Македонија број 08-2122/1 од 13.05.1992 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 32/92). Основач на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје со Решение Трег. бр. 3416/98 од 

29.09.1998 година е Владата на Република Северна Македонија. 

 Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА Скопје (во понатамошниот текст: 

„Претпријатието“), е регистрирано во Основниот суд Скопје1, Скопје, со регистарска влошка број 

02004107?-7-09-000 на трговскиот регистар. Седиштето на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје е на ул. “Васил 

Ѓоргов” б.б. во Скопје – Центар. 

 Основната дејност на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје според НКД рев. 2 е 74.90 - Останати стручни, 

научни и технички дејности, неспомнати на друго место. 

 Лицe овластенo за застапување на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје согласно решението на Централниот 

Регистер на Република Северна Македонија е Ниметула Рамадани. 

 

Во Претпријатието постојат следниве сектори: 

• Сектор за комерцијални работи, 

• Сектор за маркетинг, 

• Сектор за јавни набавки, инвестиции и развој. 

 

Со Претпријатието управува и раководи: 

• Управен одбор, 

• Надзорен одбор, 

• Директор 

 

 Во 2020 година во ЈП АГРО БЕРЗА Скопје има 10 вработени лица во редовен работен однос, 

исто како и во претходната 2019 година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 

2.1. Основа за подготовка 

 Претпријатието го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи  во согласност 

со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во 

Правилникот за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ 159/09, 164/10, 107/11). 

 Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени сметководствените 

политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во 

Република Северна Македонија. 

 Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за 

мерење, освен ако не е поинаку наведено. 

 Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. 

Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни 

белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако 

не е поинако наведено. 

 Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на 

Претпријатието. 

 Веродостојноста на финансиските извештаи е поткрепена со фактот дека Претпријатието ќе 

продолжи да работи и во иднина. 

 

2.2. Користени проценки 

 При подготвување на финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени 

проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања 
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засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки 

можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на кој биле засновани, 

промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија. 

 Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, 

постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на 

вредноста на побарувањата односно утврдување на објективната вредност на побарувањата, вредносно 

усогласување (исправки) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично. 

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето 

добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и 

на двете. 

 

2.3. Странски валути 

 Искажувањето на транскациите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на 

денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по 

средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои 

произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или 

расходи од финансирањето за пресметковниот период. 

 

2.4. Девизни курсеви  

 Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за 

финансиската состојба се следниве: 

 

Валута  2020  2019 

31 декември = 1 EUR  61,6940 ден.  61,4856 ден. 

31 декември = 1 USD  50,2353 ден.  54,9518 ден. 

 

 

2.5. Споредбени показатели 

 Финансиските извештаи за 2020 година се ревидирани, со што е овозможено споредба  со 

показателите во финансиските извештаи за 2019 година кои беа исто така ревидирани. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ 

 

3.1. Нематеријални средства 

 Нематеријалните средства се оние средства кои намаат физичка содржина, а кои можат да се 

идентификуваат. Тие се: 

- научно истражувачко знаење; 

- дизајнирање и имплементација на нови процеси; 

- патенти, леценци и сл.; 

- интелектуална сопственост; 

- развивање на пазарот и трговски марки; 

- компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот; 

- авторски права; 

- увозни квоти; 

- франшизи. 

 Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од 

гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност а се признаваат само доколку: 

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство; 

- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери; 

 Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. 

Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не 

треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права. 
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 Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз 

основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација 

на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува. 

 Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен 

век на користење треба да се проверува и корегира најмалку еднаш годишно. За нематеријалните 

средства чиј век на користење неможе точно да се определи се зема период од 10 (десет) години. 

 

3.2. Материјални средства 

 

3.2.1. Општа објава 

 Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини 

фактураната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање 

во употреба. Средствата се евидентираат како материјални средства доколку векот на употреба им е 

подолг од една година.  

 Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во 

моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои 

го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на 

тие средства. 

 Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства 

се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на оснататите приходи, односно 

расходи. 

 

3.2.2. Амортизација 

 Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува. 

 Амортизација на материјални средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. 

Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност, односно 

ревалоризационата вредност на средствата утврдена во согласност со пропис. Основицата за 

пресметување на амортизацита се коригира за последователните издатоци во согласност со 

сметководствените стандарди со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот почетно 

проценет стандард на успешност во користењето, односно за вложувањата поради реконструкција, 

адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, 

функционалната поврзаност и слично. 

Претпријатието пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. 

 

  2020  2019 

• Градежни објекти  2,5 % - 10,0 %  2,5 % - 10,0 % 

• Постројки и опрема  5,0 % - 25,0 %  5,0 % - 25,0 % 

 

 

3.3. Вложувања во подружници 

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Претпријатието поседува контрола 

на гласачката сила (над 50%) во други ентитети. Вложувањата во подружници се евидентирани во 

финансиските извештаи на Претпријатието според нивната набавна вредност, намалена за евентуалните 

обезвреднувања на вредноста. 

 

3.4. Вложувања во придружени ентитети 

Вложувањата во придружени ентитети се сметаат оние вложувања каде Претпријатието 

поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) над други ентитети. Вложувањата во 

придружени ентитети се евидентираат во финансиските извештаи на Претпријатието според нивната 

набавна вредност, намалена за евентуалните обезвреднувања на вредноста. 

 

3.5. Вложувања расположливи за продажба 

 Вложувањата расположиви за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност 

кои се чуваат неограничен период, но кои можат да бидат продадени во секој момент и се 

класифицираат како нетековни средства. 
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 Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните 

средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка.  

Последователно, вложувањата разположливи за продажба се мерат според објективна вредност 

определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за 

финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои 

активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно 

оштетување (стечај или ликвидација). 

 Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположиви за 

продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или 

на друг начин оттуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка односно 

загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за 

периодот. 

 

3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар 

 Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност односно од нето 

реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во 

нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за 

конверзија и други трошоци. 

 Набавната вредност на готовите производи ги вклучува следните видови на трошоци: 

- потрошени директни материјали за нивно создавање; 

- потрошена енергија; 

- трошоци за директна работна сила; 

- амортизација на основните средства кои се користат за нивно создавање; и 

- останати општи производни трошоци. 

 Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност која ја вклучува продажната цена, 

намалена за трошоците за приготвување на продажбата (транспортни, дистрибутивни трошоци). 

 Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба. 

 

3.7. Побарувања по основ на продажба 

 Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на 

трети страни за извршените продажби евидентирани според фактурирана реализација Сите други 

побарувања се вклучуваат во останати побарувања. 

 Исправката на сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што 

постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи. Индикатори за ненаплативоста на 

побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолветност на купувачите, можност за 

ликвидација или стечај на купувачите и сл. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога 

истите ќе се идентификуваат како такви.  

 

3.8. Парични средства и еквиваленти на парични средства 

 Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална 

вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства и еквивалентите на парични 

средства се состојат од готовина во благајна, од парични средства на денарски и девизни сметки во 

банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување најмногу до три 

месеци. 

 

3.9. Обврски кон доверители 

 Обврските кон доверителите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат 

од деловните трансакции. 

 Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со 

вонпроцесно порамнување, во корист на останатите приходи. 

 Претпријатието води перманентна политика врз обврските кон доверители но истите не ги 

класифицира по рочност. 

 

3.10. Обврски по кредити 

 Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски 

обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни 
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обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел 

на долгорочните кредити. 

 Долгорочните обврски по заеми  и кредити се состојат од обврски по долгорочни кредити и се 

искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во 

корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми 

од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, 

а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.  

 

3.11. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на 

работниот однос 

 Претпријатието врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на 

вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на плати за 

вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Претпријатието нема никакви 

дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. 

 Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална 

отпремнина која одговара на две месечни просечни нето плати по работник исплатени во РСМ во 

последните три месеци. Претпријатието нема направено резервирања за ова право на вработените 

бидејќи  смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи. 

 Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на 

технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни 

просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Претпријатието нема направено 

резервирање за ова право на вработените. 

 

3.12. Основна главнина 

 

3.12.1. Основна главнина 

 Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени 

акции или влогови. 

 

3.12.2. Законски резерви 

 Законските резерви се формирааат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а 

можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Претпријатието е 

должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви се додека 

резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Претпријатието. Вака издвоените резерви се 

користат само за покривање на загубата.  

 

3.13. Наеми 

 Наемите со кои се пренесуваат на Претпријатието сите ризици и користи кои произлегуваат од 

сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се 

евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната 

вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Претпријатието нема 

трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател и 

наемодавател на такви средства. 

 Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се 

задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Плаќањата за наем 

при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за 

времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата 

кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската  состојба како средства за издавање 

или вложувања во недвижности.  

Во текот на разгледуваниот период Претпријатието се јавува  како давател на оперативен наем.  

 

3.14. Приходи од продажба и останати приходи 

 Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или 

кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците  и попустите 

искажани при продажбата. 
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 Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните 

услови: 

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи од сопственоста на стоките. 

Претпријатието не задржува вистинска контрола врз продадените стоки; 

- приходите може веродостојно да се измерат; 

- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Претпријатието; 

- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и  

- соодветен доказ за трансакцијата постои. 

 

 Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови: 

- приходот може веродостојно да се измери; 

- веројатно е дека Претпријатието ќе има прилив на економски користи; 

- степенот на довршеност може веродостојно да се измери; 

- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и  

- соодветен доказ за трансакцијата постои. 

 Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Претпријатието од страна на други 

друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш 

кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата. Овие приходи од финансирање се 

однесуваат на приходи остварени од камати, дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од 

вредност, курсни разлики и сл. 

 Овие приходи се признаваат на следните основи: 

• Камати: се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид 

фактичкиот пренос на средствата. 

• Дивиденди: за дивидендите кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот 

на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите. 

 

3.15. Признавање на расходите 

 Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротиставување“ кој што вклучува 

истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција. 

 Каде што не постои можност или има потешкотија во спротиставувањето на приходите и 

расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци. 

 Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиската сосојба 

се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат независно дали се платени. Тие се 

состојат од расходи за камати, провизии курсни разлики и сл. Каматите се признаваат како расход 

согласно временскиот период на кој се однесуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. 

 

3.16. Данок на добивка 

 Во согласност со законската регулатива данок на добивка се плаќа на остварената бруто добивка 

во тековната година корегирана за непризнаените расходи и за помалку искажаните приходи. Данокот 

на добивка се состои од тековен и одложен данок. 

 Тековниот данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски 

прописи кои важат во Република Северна Македонија. 

 Одложениот данок на добивка се пресметува со примена на методот на обврски за сите 

временски разлики кои се јавуваат на датумот на извештајот за финансиската состојба и тоа како 

разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност за 

целите на финансиското известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според 

важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот 

за финансиската состојба. 

 

3.17. Резервации 

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска 

(правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на 

средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува 

надоместување на дел од ваква обврска во иднина пример преку договори за осигурување, 

надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека истото ќе биде 

примено. Расход за било која резервација се признава во извештајот за сеопфатна добивка намалена за 
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износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите 

се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги 

одразуваат тековните пазарни проценки. 

 

3.18. Неизвесности 

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан, чие постоење ќе биде 

потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во 

целост под контрола на Претпријатието. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските 

извештаи, туку само се обелоденуваат. 

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе 

биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во 

целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен прилив 

на економски користи. 

 

3.19. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки 

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики 

кои ги применува ентитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи. Еден ентитет 

треба да направи промени во сметководствените политики само доколку промената: 

▪ Се бара од одреден МСФИ; 

▪ Резултира во поверодостојно и порелевантно обезбедување на информации во 

финансиските извештаи на ентитетот во однос на ефектите од трансакциите, другите 

настани или услови за финансиската состојба, финансиската успешност или за 

паричните текови. 

Претпријатието за годината која завршува на 31 Декември 2020 година нема направено промени 

во сметководствените политики. 

 

Грешки од минатиот период се пропусти односно грешки во финасиските извештаи на ентитетот 

за еден или повеќе претходни периоди настанати поради недостаток од користење или погрешно 

користење на веродостојни информации кои: 

▪ Биле на располагање кога финансиските извештаи за тие периоди биле одобрени за 

издавање; 

▪ Би било разумно да се очекува дека тие би биле обезбедени и земени во предвид во 

подготовката и презентирањето на тие финансиски извештаи. 

Грешките ги вклучуваат ефектите од математички грешки, грешки во примената на 

сметководствените политики, превиди или погрешно толкување на факти и измами. 

Ентитетот треба да ги корегира материјалните грешки од претходниот период, ретроактивно, во 

првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со: 

▪ Повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентиран 

период(и) во кој настанала грешката; 

▪ Доколку грешката настанала пред најраниот претходен период кој е презентиран во 

финансиските извештаи, треба повторно да се прикаже почетната состојба на 

средствата, обврските и главнината на најраниот период кој е презентиран 

 

Претпријатието за годината која завршува на 31 Декември 2020 година нема материјално 

значајни грешки. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

 

 Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно 

работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои 

Претпријатието е изложено и политики за управување со нив се следните: 
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4.1. Ризик од курсни разлики 

 Претпријатието ретко влегува во трансакции со странска валута кои произлегуваат од продажби 

и набавки на странски пазари при што истото е ретко изложено на секојдневните промени на курсевите 

на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека 

во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на 

овој вид на ризик.  

 

4.2. Кредитен ризик 

 Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат 

во можност да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Претпријатието има мал број на 

купувачи па може да биде изложено на кредитен ризик. Претпријатието нема изградено некоја посебна 

политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали 

кредитниот ризик. 

 

4.3. Ризик од каматни стапки 

 Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи 

кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед на тоа дека во тековната 2020 

година како и во претходната 2019 година Претпријатието не користи кредити и позајмици, може да се 

каже дека не постои изложеност спрема овој вид на ризик. 

 

4.4. Ризик од ликвидност 

 Претпријатието е изложено на ризик од ликвидност во случаи кога нема да биде во можност со 

своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот 

ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за 

сервисирање на своите пристигнати обврски.  

 

4.5. Даночен ризик 

 Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и 

сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти. 

Во 2020 година во Претпријатието немало контрола од страна УЈП. Дополнителни даноци во случај на 

идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна 

сигурност.  

 

4.6. Финансиски ризик 

 Претпријатието својата деловна активност ја обавува со средства добиени од Буџетот на РСМ и 

од сопствени средства. Поради фактот што не користи долгорочни и краткорочни кредити истото не е 

изложено на финансиски ризик. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна 

анализа на финансискиот ризик која со состојба на 31 Декември 2020 и 2019 година е како што следи: 

 

 

Долгорочна задолженост во однос на капиталот 

2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Обврски по долгорочни кредити -  - 

• Парични средства и парични еквиваленти 1.842  4.399 

• Нето обврски (1.842)  (4.399) 

• Вкупно капитал и резерви 7.388  8.807 

% на долгорочна задолженост во однос на капиталот (24,93%)  (49,94%) 

 

 

Показател на вкупна задолженост: 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Вкупни обврски 779  822 

• Вкупни средства  8.167  9.629 

% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства 9,54%  8,53% 
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БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

Приходи од продажба 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во 

земјата 

8.221  6.853 

• Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и 

услуги во странство 

-  - 

Вкупно приходи од продажба: 8.221  6.853 

 

 Најголемиот дел од своите приходи Претпријатието ги остварува од складирање, чување и 

обновување на стоковните резерви на житни култури во силосите во Прилеп.  

 

 

 

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

 

Опис на останати приходи 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи 

од отпис на обврските 

352  - 

• Приходи од премии, субвенции, дотации -  6.000 

• Останати приходи од работењето -  3 

Вкупно останати приходи: 352  6.003 

 

 

 

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

Опис на трошоци за суровини и други материјали 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Трошоци за материјали (за администрација, управа и 

продажба) 

122  174 

• Трошоци за енергија (за администрација, управа и 

продажба) 

912  983 

• Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за 

администрација, управа и продажба) 

2  - 

Вкупно трошоци за суровини и други материјали: 1.036  1.157 

 

Од претходната белешка се гледа дека најголема ставка  во трошоците за суровини и материјали 

преставуваат трошоците за енергија во износ од 912 илјади денари или 88,03 % од вкупно направените 

трошоци за суровини и други материјали. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

 

Опис на услуги со карактер на материјални трошоци 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Транспортни услуги 206  252 
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• Надворешни услуги за изработка на добра и извршување 

на услуги 

727  906 

• Услуги за одржување и заштита -  - 

• Наем – лизинг 25  26 

• Комунални услуги 159  210 

• Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми -  - 

• Останати услуги 92  58 

Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци: 1.209  1.452 

 

 

 

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати трошоци од работење 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Трошоци за спонзорства и донации -  - 

• Трошоци за репрезентација 124  256 

• Трошоци за осигурување 38  60 

• Банкарски услуги и трошоци за платен промет 21  21 

• Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други 

давачки 

2  4 

• Трошоци за користење на права (освен наем) -  - 

• Останати трошоци на работењето 1.590  1.892 

Вкупно останати трошоци од работење: 1.775  2.233 

 

Вкупните трошоци од работењето изнесуваат 1.775 илјади денари. Во останатите трошоци на 

работењето во вкупен износ од 1.590 илјади денари најголема ставка преставуваат трошоците кои се 

однесуваат на надомести на членови на управен и надзорен одобор, трошоци за ревизорски усуги, 

трошоци за интелектуални услуги и сл. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Опис на трошоци за вработените 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Плати и надомести на плата  3.809  3.559 

• Трошоци за даноци на плати и надоместоци од плата 304  280 

• Придонеси од задолжително социјално осигурување 1.599  1.456 

• Останати трошоци за вработените 260  275 

Вкупно трошоци за вработените: 5.971  5.569 

 

 

 

БЕЛЕШКА 11. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА 

 

 Во тековната 2020 година Претпријатието нема трошоци за амортизација од причини што 

материјалните средства се целосно амортизаирани. За нематеријалните средства истото не пресметува 

амортизација. Во претходната 2019 година Претпријатието пресметало амортизација во износ од 14 

илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 12. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА  
НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

 

Во тековната 2020 година Претпријатието нема евидентирано вредносно усогласување 

(обезвреднување) на нетековни и тековни средства, додека во претходната 2019 година вредносното 

усоглсување изнесуваше 1.400 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати расходи од работењето 2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Казни, пенали, надоместоци за штети и друго 1  2 

• Останати расходи од работењето -  - 

Вкупно останати расходи од работењето: 1  2 

 

 

 

БЕЛЕШКА 14. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

 Во тековната 2020 година Претпријатието оствари загуба пред оданочување во износ од 1.419 

илјади денари, додека во претходната 2019 година Претпријатието оствари добивка  пред оданочување 

во износ од 1.029 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 15. ДАНОК НА ДОБИВКА 

 

 Соглано важечките законски прописи Претпријатието пресметува данок на добивка и го 

искажува во даночниот биланс. 

Пресметка на данок на добивка 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Финансиски резултат (1.418)  1.029 

• Непризнати расходи за даночни цели 192  1.657 

• Даночна основа (1.227)  2.686 

• Намалување на даночната основа -  - 

• Даночна основа (1.227)  2.686 

             Данок на добивка (10% х даночна основа) -  268 

 

 

 

БЕЛЕШКА 16. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

 

 Нето загуба од редовното работење после оданочувањето изнесува 1.419 илјади денари. Во 

претходната 2019 година Претпријатието оствари нето добивка за деловната година во износ од 761 

илјади денари. 
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БЕЛЕШКА 17. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 

 

 За тековната 2020 година Претпријатието оствари вкупна сеопфатна загуба  во износ од 1.419 

илјади денари. Во претходната 2019 година  вкупната сеопфатна добивка изнесуваше 761 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Вид на основно средства 
Издатоци за 

равој 

Концесии, 

патенти, 

лиценци, 

заштитни 

знаци и 

слични 

права 

Гудвил Софтвер Вкупно 

Набавна вредност на нематеријални средства 

(состојба на 01.01.2020 год.) 

5.226 - - - 5.226 

- директни зголемувања - - - - - 

- намалување/ расход - - - - - 

Состојба на нематеријалните средства на 

31.12.2020 година 

5.226 - - - 5.226 

Исправка на нематеријалните средства на 

01.01.2020 год. 

- - - - - 

- амортизација во 2020 год. - - - - - 

- намалување/ расход - - - - - 

Состојба на исправката на нематеријалните 

средства на 31.12.2020 год. 

- - - - - 

Сегашна вредност на нематеријалните средства 

на 31.12.2020 год. 

5.226 - - - 5.226 

Вредност на нематеријалните средства на 31.12.2019 

год. 

5.226 - - - 5.226 

 

 Од прегледот се гледа дека Претпријатието нема нови набавки на нематеријални средства. 

Постоечките нематеријални средства во вкупен износ од 5.226 илјади денари се однесуваат на порачана 

и изработена физибилити студија со иницијална оценка и идеен проект за конституирање и 

функционирање на ЈП Агро-Берза Скопје а врз основа на Договор број 03-27/2 од 12.07.1996 година 

склучен со друштвото ИНФО СОФТ ИНГ Скопје. На овие нематеријални средства Претпријатието не 

пресметува амортизација. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 19. КРАТКОРОЧНИ  ПОБАРУВАЊА  И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ 
РАЗГРАНИЧУВАЊА 

 

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски 

вложувања 

2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Побарувања од поврзани субјекти -  - 

• Побарувања од купувачи 853  - 

o Побарувања од купувачи во земјата 853  - 

o Побарувања од купувачи во странство -  - 

• Побарувања за дадени аванси на добавувачи -  - 
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• Побарување од државата по основ на даноци и слично 247  - 

o Данок на додадена вредност -  - 

o Побарувања за повеќе платен данок на добивка, 

данок на вкупен приход 

247  - 

• Побарувања од вработени -  4 

• Останати краткорочни побарувања -  - 

• Краткорочни финансиски вложувања -  - 

• АВР -  - 

Вкупно краткорочни побарувања и активни временски 

разграничувања: 

1.099  4 

 

 

 

БЕЛЕШКА 20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

Опис на парични средства и парични еквиваленти 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Стопанска Банка АД Скопје 1.806  4.367 

• Благајна 21  3 

• Останти парични средства 16  29 

Вкупно парични средства и парични еквиваленти: 1.843  4.399 

 

Извештајот за паричните текови е даден на почетокот од овој ревизорски извештај во 

финансиските извештаи на страна 7 од каде се гледа дека истите произлегуваат од следниве активности: 

 

Паричен тек 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Паричен тек од оперативни активности (2.557)  1.035 

• Паричен тек од инвестициони активности -  2.643 

• Паричен тек од финансиски активности -  (1.243) 

Нето пораст/намалување на готовината: (2.557)  2.434 

 

 

 

БЕЛЕШКА 21. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 

 

Опис на главнина и резерви  
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Основна главнина 13.259  13.259 

• Премии на емитирани акции -  - 

• Револаризациона резерва -  - 

• Резерви 4.572  4.572 

• Акумулирана добивка 13.396  12.636 

• Пренесена загуба (-) (22.420)  (22.420) 

• Добивка/загуба за деловната година (1.419)  761 

Вкупно главнина и резерви: 7.388  8.807 

 

Од оваа белешка се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка, 

пренесената загуба како и загубата за тековната 2020 година. Извештајот за промените во главнината и 

резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6. Основната главнина прикажана во 

извештајот за финансиската состојба на Претпријатието не е усогласена со основната главнина 

прикажана во Тековната состојба при Централниот регистар на Република Северна Македонија каде 
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истата изнесува 124.000 илјади денари. Писмено се обративме со барање и до Државниот архив на РСМ 

бр.0302-42/1 од 20.02.2017 година, при што добивме одговор дека и Државниот архив на РСМ не 

располага со документација со која би се потврдиле префрлените финансикси средства како основачки 

влог на Претпријатието согласно Одлуката на Собранието на РМ бр.08-2122/1 од 13.05.1992 година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 22. ТЕКОВНИ  ОБВРСКИ 

 

Опис на тековни обврски 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Обврски спрема поврзани друштва -  - 

• Обврски спрема добавувачи 244  111 

o Обврски спрема добавувачи во земјата 244  111 

o Обврски спрема добавувачи во странство -  - 

• Обврски за аванси, депозити и кауции -  2 

• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести 5  - 

• Обврски кон вработените 10  352 

• Тековни даночни обврски 496  357 

• Обврски по заеми и кредити -  - 

• Останати краткорочни обврски -  - 

• Пасивни временски разграничувања 23  - 

Вкупно тековни обврски: 779  822 

 
 
 

БЕЛЕШКА 23.  ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

 

Опис на трансакции со поврзани друштва 
2020  2019 

000 МКД  000 МКД 

• Побарувања 834  - 

• Обврски     

• Приходи од продажба на готови производи -   

• Приходи од продажба на стоки 6.457  5.857 

• Приходи од услуги    

• Расходи од набавка на стоки    

• Расходи од набавка на услуги -  - 

Вкупно: 7.291  5.857 

 
 
 

БЕЛЕШКА 24.  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ 

 

24.1.  Судски спорови 

 

 Со состојба на 31 декември 2020 година Претпријатието не се јавува ни како тужител ни како 

тужена страна во судски постапки. 

  

 

24.2. Гаранции 

 

 Претпријатието во 2020 година не користи никакви гаранции. 
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БЕЛЕШКА 25.  ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

 ЈП Агро берза Скопје  врши набавки согласно Законот за јавни набавки. Јавните набавки се 

однесуваат на набавки на стоки и услуги неоходни за редовно функционирање на Претпријатието. 

 Управниот одбор на ЈП Агро Берза Скопје на ден 22.01.2020 година со Одлуката бр.0302-16/1 

го има усвоено годишниот план за јавни набавки и тоа по видови стоки, усуги и работи.  

 За секоја јавна набавка и за нејзиното спроведување задолжена е комисијата составена  од  три 

члена именувана од страна на Директорот на Претпријатието. Комисијата задолжена за јавните набавки 

го предлага најповолниот понудувач во согласност со законите и прописите за јавни набавки како и во 

согласност со барањата и препораките на Бирото за јавни набавки. 

Од доставените квартални прегледи може да се заклучи дека се спроведени вкупно 49 постапки 

за јавни набавки и по истите се склучени 49 договори во 2020 година, од кои 3 договори се однесуваат 

на 2019 година а се склучени во 2020 година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 25.  НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА 
СОСТОЈБА 

 

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои 

материјално значајни настани а кои би требало да бидат обелоденети во оваа белешка.  

 За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 

28.02.2021 година. 

 
 

 

 

За ЈП АГРО БЕРЗА Скопје 

 Директор 

_________________________________ 

Ниметула Рамадани                     

 

 



 
Јавно претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје         Додаток 1 

 

 

 

Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за 
работењето, во согласност со одредбите од ЗТД 

 

 

 

 Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва, годишната 

сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, 

Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки. 

 Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат на иста деловна 

година  и се подготвени во согласност со одредбите од Законот и прописите за 

сметководство треба да содржат индентични податоци за состојбата  на средствата, 

обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на 

Претпријатието за деловната година. 

 Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва како и член 11, 

член 19 и член 27 од Законот за јавни претпријатија, директорот е должен да достави 

Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието. 

Управниот одбор на Претпријатието покрај годишната сметка, е должен, по завршување на 

секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието. 

 Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, 

истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и 

објаснувачки белешки. 

 Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на годишната сметка 

и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не 

се појавуваат. 

 Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во 

Додатоците 2 и 3. 

 Управниот одбор на Претпријатието со Одлука бр 0202-44/4 го усвоил Годишниот 

извештај за работењето на ден 24.02.2021 година. 

 

 

 

 

 

За ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје 

Директор 

 

_________________________________ 

Ниметула Рамадани 

 



 
Јавно претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје   Додаток 2 

 

 

 

 

Годишна сметка 
 

 

• Извештај за финансиската состојба 

 

• Извештај за сеопфатна добивка 

 

 

 

 



Јавно претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје              Додаток 3 

 

 

 

 

Годишен извештај за работењето 
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