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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 2019 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 се 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. 

 



 

 

  

 

Мислење  

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП Агро Берза Скопје  на 31 декември 2019 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 

1. Ние обрнуваме внимание на Белешка 24 приложена кон финансиските извештаи на 

Претптијатието, во која Претпријатието има не совпаѓање помеѓу основната главнина прикажана 

во Извештајот за финансиската состојба во износ од 13.259 илјади денари со состојба на 

31.12.2019 година со онаа прикажана во Тековната состојба при 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 ... 64/2018) и во согласност со член 384, член 352 и 

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

28/2004 ... 239/2018). 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 2019 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 2019 година. 

 

П р и л е п, 25. 03. 2020 година 
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Финансиски извештаи за 2019 година 
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 
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Финансиски извештаи 

за годината завршена на 31.12.2019 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 09.03.2020 година со Одлука број 0202-58/2 и потпишани од Директорот Ниметула 

Рамадани  и лицето одговорно за изготвување на истите Дана Антиќ. 



Белешки 31 декември 2019 31 декември 2018

во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА

Нетековни средства

Нематеријални средства 18 5.226 5.226

Материјални средства 19   - 84

Вложувања во недвижности 20 2.572

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Вкупно нетековни средства 5.226 7.882

Тековни средства

Залихи   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи   -   - 

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, 

царина, акциза и за останати давачки кон државата 

(претплати) 21   - 105

Побарувања од вработените 22 4

Останати краткорочни побарувања   -   - 

Краткорочни финансиски средства   -   - 

Парични средства и парични еквиваленти 23 4.399 1.965

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи 

(АВР) 24   - 178

Вкупно тековни средства 4.404 2.248

ВКУПНО СРЕДСТВА 9.629 10.130

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ

Главнина и резерви 25

Основна главнина 13.259 13.259

Премии на емитирани акции   -   - 

Ревалоризациска резерва   -   - 

Резерви 4.572 4.572

Акумулирана добивка 12.636 12.636

Пренесена загуба (-) (22.421) (19.559)

Добивка/Загуба за деловната година 761 (1.618)

Вкупно главнина и резерви 8.807 9.289

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   - 

Долгорочни обврски

Одложени даночни обврски

Тековни обврски 26

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски спрема добавувачи 111 457

Обврски за аванси, депозити и кауции 2

Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата

  -   - 

Обврски кон вработените 352 352

Тековни даночни обврски 357 26

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

  -   - 

Вкупно тековни обврски 822 841

Вкупно обврски 822 841

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 9.629 10.130

ЈП Агро Берза 

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2019 година

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 4



Белешки 31 декември 2019 31 декември 2018

во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од работењето 12.856 9.837

Приходи од продажба 5 6.853 3.686

Останати приходи 6 6.003 6.151

Промена на вредноста на залихи на готови 

производи и на недовршено производство   -   - 

Капитализирано сопствено производство и 

услуги   -   - 

Расходи од работењето 11.826 11.456

Трошоци за суровини и други материјали 7 1.157 1.415

Набавна вредност на продадени стоки   -   - 

Набавна вредност на продадени материјали, 

резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми   -   - 

Услуги со карактер на материјални трошоци 8 1.452 667

Останати трошоци од работењето 9 2.233 2.911

Трошоци за вработените 10 5.570 4.996

Амортизација на материјалните и 

нематеријалните средства

11 14 187

Вредносно усогласување (обезвреднување) на 

нетековни и тековни средства

12 1.400 1.275

Резервирања за трошоци и ризици   -   - 

Останати расходи од работењето 13 2 3

Финансиски приходи

Финансиски раходи   - 

Удел во загубата/добивката на придружените 

друштва   -   - 

Добивка/Загуба од редовното работење 14 1.029 (1.618)

Нето добивка/загуба од прекинати работења   -   - 

Добивка/Загуба пред оданочување 14 1.029 (1.618)

Данок на добивка 15 269   - 

Одложени даночни приходи/расходи   -   - 
Нето добивка/загуба за деловната година 16 761 (1.618)

Останата сеопфатна добивка   -   - 

Останата сеопфатна загуба   -   - 

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за 

годината 17 761 (1.618)

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

____________________

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2019 година

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 5



ОПИС

Состојба на 31 

декември 2018 

година (во 000 

МКД)

Зголемување 

(во 000 МКД)

Намалување 

(во 000 МКД)

Состојба на 31 

декември 2019 

година (во 000 

МКД)

Основна главнина 13.259   -   - 13.259

  

Ревалоризациона резерва   -   -   -   - 

  

Резерви 4.572   -   - 4.572

  

Акумулирана добивка 12.636   -   - 12.636

  

Пренесена загуба (19.559)   - (2.862) (22.421)

  

Дивиденди   -   -   -   - 

  

Добивка / Загуба за финансиската 

година (1.618) 2.379   - 761

Вкупно главнина и резерви 9.289 2.379 (2.862) 8.807

ЈП Агро - Берза Скопје

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

за годината завршена на 31 декември 2019 година

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 6



31 декември 2019 31 декември 2018

во 000 МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности

Нето добивка/загуба по оданочување 761 (1.618)

Амортизација на основни средства 14 187

Зголемување/намалување на тековните средства

Залихи   -   - 

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи   - 1.277

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

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

акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) 105 73

Побарувања од вработените (4) 2

Останати краткорочни побарувања   -   - 

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

279 1.352

Зголемување/намалување на тековни обврски

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи (346) (99)

Обврски за аванси, депозити и кауции 2

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

Обврски кон вработените ()   - 

Тековни даночни обврски 331 26

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)   - (16)

(18) (89)

Вкупно нето готовина од оперативни активности 1.035 (168)

II. Готовински тек од инвестициски активности

Нематеријални средства   - 

Материјални средства 71 (70)

Вложувања во недвижности 2.572 70

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 2.434 (168)

Готовина на почетокот од годината 1.965 2.133

Готовина на крајот од годината 4.399 1.965

ЈП Агро - Берза Скопје

Директор 

Ниметула Рамадани

____________________

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31 декември 2019 година

на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 7



Јавно Претпријатие за берзанско работење Агро Берза Скопје 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 
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Б Е Л Е Ш К И  

КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ 
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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 2019 година во ЈП АГРО БЕРЗА Скопје има 10 вработени лица во редовен работен однос, 

исто како и во претходната 2018 година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 

2.1. Основ 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 објективна вредност на побарувањата, вредносно 

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

 

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  2019  2018 

31 декември = 1 EUR  61,4856 ден.  61,4950 ден. 

31 декември = 1 USD  54,9518 ден.  53,6887 ден. 

 

2.5. Споредбени показатели 

 Финансиските извештаи за 2019 година се ревидирани, со што е овозможено споредба  со 

показателите во финансиските извештаи за 2018 година. 

 

 

 

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. 

 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. 
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 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. 

 
  2019  2018 

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

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

 

3.3. Вложувања расположиви 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. 

 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. 

 

3.4. 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. 
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 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 ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за 

приготвување на продажбата. 

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

 

3.5. 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. Сите останати 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.  

 

3.6. Парични средства 

 Паричните средства се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална 

вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во 

благајна и од парични  средства на сметки во банки. 

 

3.7. 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. 

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

класифицира по срочност. 

 

3.8. 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 

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.  

 

3.9. 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 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. 

 



Јавно Претпријатие за берзанско работење Агро Берза Скопје 

Белешки кон финансиските извештаи 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 

  

13 

 

3.10. Основна главнина 

 

3.10.1. Основна главнина 

 Основната главнина  на ЈП Агро берза изнесува 13.259 илјади денари.  

 

3.10.2. 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. Оваа законска 

обврска се применува се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Претпријатието. 

Вака издвоените резерви се користат само за покривање на загубата. 

 

3.11. 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.  

 

3.12. 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. 

 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 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 вложувањата евидентирани според методот 

на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите. 
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3.13. 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. 

 

3.14. Данок на добивка 

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

тековната година како и на непризнаените расходи и на помалку искажаните приходи. 

 

 

 

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: 

 

4.1. Ризик од курсни разлики 

 Претпријатието ретко влегува во трансакции со странска валута а 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 има значајна концентрација на кредитен ризик. Претпријатието нема изградено 

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 2019 

година како и во претходната 2018 година Претпријатието не користи кредити и позајмици, може да се 

каже дека не постои изложеност спрема ваков 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 обврските за плаќање спрема своите доверители. 

Ваквиот ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични 

средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.  

Со состојбата на 31 декември 2019 година Претпријатието нема индикации за одредени 

проблеми со својата ликвидност. 

 

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 2019 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.  
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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 2019 и 2018 година е како што следи: 

 

 

Долгорочна задолженост во однос на капиталот 

2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Обврски по долгорочни кредити -  - 

 Парични средства и парични еквиваленти 4.399  1.965 

 Нето обврски (4.399)  (1.965) 

 Вкупно капитал и резерви 8.807  9.289 

% на долгорочна задолженост во однос на капиталот (49,94%)  (21,15%) 

 

 

 

Показател на вкупна задолженост: 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Вкупни обврски 822  841 

 Вкупни средства  9.629  10.130 

% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства 8,53%  8,30% 

 

 

 

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

Приходи од продажба 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во 

земјата 

6.853  3.686 

 Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и 

услуги во странство 

-  - 

Вкупно приходи од продажба: 6.853  3.686 

 

 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 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи 

од отпис на обврските 

-  - 

 Приходи од премии, субвенции, дотации 6.000  6.000 

 Останати приходи од работењето 3  151 

Вкупно останати приходи: 6.003  6.151 
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Останатите приходи од работењетво се во вкупен износ од 6.003 илјади денари и во најголем дел 

се однесуваат на средства добиени од буџетот на РСМ во износ од 6.000 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

Опис на трошоци за суровини и други материјали 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за материјали (за администрација, управа и 

продажба) 

174  534 

 Трошоци за енергија (за администрација, управа и 

продажба) 

983  881 

 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за 

администрација, управа и продажба) 

-  - 

Вкупно трошоци за суровини и други материјали: 1.157  1.415 

 

Од претходниот преглед се гледа дека најголема ставка  во трошоците за суровини и материјали 

преставуваат трошоците за енергија во износ од 983 илјади денари или 84,96 % 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 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Транспортни услуги 252  192 

 Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на 

услуги 

906  113 

 Услуги за одржување и заштита -  - 

 Наем – лизинг 26  22 

 Комунални услуги 210  196 

 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми -  32 

 Останати услуги 58  112 

Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци: 1.452  667 

 

 

 

 

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати трошоци од работење 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за спонзорства и донации -  - 

 Трошоци за репрезентација 256  156 

 Трошоци за осигурување 60  33 

 Банкарски услуги и трошоци за платен промет 21  17 

 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други 

давачки 

4  4 

 Трошоци за користење на права (освен наем) -  - 
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 Останати трошоци на работењето 1.892  2.701 

Вкупно останати трошоци од работење: 2.233  2.911 

 

Вкупните трошоци од работењето изнесуваат 2.233 илјади денари. Во останатите трошоци на 

работењето во вкупен износ од 1.892 илјади денари најголема ставка преставуваат трошоците кои се 

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

трошоци за интелектуални услуги и сл. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Опис на трошоци за вработените 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Плати и надомести на плата  3.559  3.204 

 Трошоци за даноци на плати и надоместоци од плата 280  257 

 Придонеси од задолжително социјално осигурување 1.456  1.280 

 Останати трошоци за вработените 275  255 

Вкупно трошоци за вработените: 5.569  4.996 

 

Останатите трошоци за вработените се однесуваат на дневници за службени патувања и 

ноќевања во износ од 235 илјади денари и останати трошоци за вработените (систематски прегледи ) во 

износ од 40 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 11. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА 

 

 Трошоците на пресметаната амортизација за тековната 2019 година изнесуваат 14 илјади денари 

а во претходната 2018 година Претпријатието пресметало амортизација во износ од 187 илјади денари. 

 

 

 

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

 

Во тековната 2019 година Претпријатието има евидентирано вредносно усогласување 

(обезвреднување) на нетековни средства  во вкупен износ од 1.400 илјади денари, додека во претходната 

2018 година вредносното усоглсување изнесуваше 1.275 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати расходи од работењето 2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Казни, пенали, надоместоци за штети и друго 2  3 

 Останати расходи од работењето -  - 

Вкупно останати расходи од работењето: 2  3 
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БЕЛЕШКА 14. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

 Во тековната 2019 година Претпријатието оствари добивка пред оданочување во износ од 1.029 

илјади денари, додека во претходната 2018 година Претпријатието оствари загуба  пред оданочување во 

износ од 1.618 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 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Финансиски резултат 1.029  (1.618) 

 Непризнати расходи за даночни цели 1.657  820 

 Даночна основа 2.686  (798) 

 Намалување на даночната основа -  - 

 Даночна основа 2.686  (798) 

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

 

 

 

БЕЛЕШКА 16. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

 

 Нето добивката од редовното работење после оданочувањето изнесува 761 илјади денари. Во 

претходната 2018 година Претпријатието оствари нето загуба за деловната година во износ од 1.618 

илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 17. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 

 

 За тековната 2019 година Претпријатието оствари вкупна сеопфатна  добивка  во износ од 761 

илјади денари. Во претходната 2018 година  вкупната сеопфатна загуба изнесуваше 1.618 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

 Нематеријалните средства за тековната 2019 година се во вкупен нето износ од 5.226 илјади 

денари. 

 

Вид на основно средства 
Издатоци за 

равој 

Концесии, 

патенти, 

лиценци, 

заштитни 

знаци и 

слични 

права 

Гудвил Софтвер Вкупно 
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Набавна вредност на нематеријални средства 

(состојба на 01.01.2019 год.) 
5.226 - - - 5.226 

- директни зголемувања - - - - - 

- намалување/ расход - - - - - 

Состојба на нематеријалните средства на 

31.12.2019 година 
5.226 - - - 5.226 

Исправка на нематеријалните средства на 

01.01.2019 год. 
- - - - - 

- амортизација во 2019 год. - - - - - 

- намалување/ расход - - - - - 

Состојба на исправката на нематеријалните 

средства на 31.12.2019 год. 
- - - - - 

Сегашна вредност на нематеријалните средства 

на 31.12.2019 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 и 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. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Вид на основно средства 
Градежни 

објекти 

Постројки 

и опрема 

Алат,  

погонски и 

канцелариски 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Вкупно 

Набавна вредност на НПО  

(состојба на 01.01.2019 г.) 
- 1.302 3.823 5.125 

- директни зголемувања - - - - 

- намалување /  расходи - - - - 

- прекнижување - - - - 

Состојба на НПО на 31.12.2019 г. - 1.302 3.823 5.125 

Исправка на НПО на 01.01.2019 г. - (1.233) (3.808) (5.041) 

- амортизација во 2019 год. - (13) - (13) 

- намалување / расходи - - - - 

- прекнижување - 55 15 70 

Состојба на исправката на НПО 

на 31.12.2019 год. 
- (1.301) (3.823) (5.124) 

Сегашна вредност на НПО на 31.12.2019 г. - - - - 

Вредност на НПО на 31.12.2018 г. - 70 15 85 

 

 Од овој преглед се гледа состојбата и движењето на недвижностите (постројките и опремата, 

алатот, канцелариски инвентар и транспортните средства). Во текот на 2019 година Претпријатието 

нема нови набавки на основни средства. 
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БЕЛЕШКА 20. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 

 

Во тековната 2019 година со Одлука број 0202-80/5 од 20.02.2019 година Управен Одбор 

предложи отпис на средствата на Јавното Претпријатие Агро Безра Скопје вложени во туѓо основно 

средство и тоа барака  во износ од 2.781 илјади денари.  

 

 

 

БЕЛЕШКА 21. КРАТКОРОЧНИ  ПОБАРУВАЊА  И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ 
РАЗГРАНИЧУВАЊА 

 

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски 

вложувања 

2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Побарувања од поврзани субјекти -  - 

 Побарувања од купувачи -  1.277 

o Побарувања од купувачи во земјата -  1.277 

o Побарувања од купувачи во странство -  - 

 Побарувања за дадени аванси на добавувачи -  - 

 Побарување од државата по основ на даноци и слично -  178 

o Данок на додадена вредност -  90 

o Побарувања за повеќе платен данок на добивка, 

данок на вкупен приход 

-  88 

 Побарувања од вработени 4  2 

 Останати краткорочни побарувања -  - 

 Краткорочни финансиски вложувања -  - 

 АВР -  178 

Вкупно краткорочни побарувања и активни временски 

разграничувања: 

4  1.813 

 

 

 

 

БЕЛЕШКА 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти за 2019 година во илјади денари е 

следна: 

 

Опис на парични средства и парични еквиваленти 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Стопанска Банка АД Скопје 4.367  1.937 

 Благајна 3  2 

 Останти парични средства 29  26 

Вкупно парични средства и парични еквиваленти: 4.399  1.965 

 

  

Извештајот за паричните текови е даден на почетокот во финансиските извештаи на страна 7 од 

каде се гледа дека истите произлегуваат од следниве активности: 

 

Паричен тек 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Паричен тек од оперативни активности 1.035  (168) 
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 Паричен тек од инвестициони активности 2.643  - 

 Паричен тек од финансиски активности (1.243)  - 

Нето пораст/намалување на готовината: 2.434  (168) 

 

 

 

БЕЛЕШКА 23. ГЛАВНИНА И РЕЗРЕВИ 

 

Опис на главнина и резерви  
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Основна главнина 13.259  13.259 

 Премии на емитирани акции -  - 

 Револаризациона резерва -  - 

 Резерви 4.572  4.572 

 Акумулирана добивка 12.636  12.636 

 Пренесена загуба (-) (22.420)  (19.559) 

 Добивка/загуба за деловната година 761  (1.618) 

Вкупно главнина и резерви: 8.807  9.289 

 

Од овој преглед јасно се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка, 

пренесената загуба како и добивката за тековната 2019 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 

истат изнесува 124.000 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 24. ТЕКОВНИ  ОБВРСКИ 

 

Опис на тековни обврски 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Обврски спрема поврзани друштва -  - 

 Обврски спрема добавувачи 111  457 

o Обврски спрема добавувачи во земјата 111  457 

o Обврски спрема добавувачи во странство -  - 

 Обврски за аванси, депозити и кауции 2  - 

 Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести -  - 

 Обврски кон вработените 352  352 

 Тековни даночни обврски 357  26 

 Обврски по заеми и кредити -  - 

 Останати краткорочни обврски -  5 

 Пасивни временски разграничувања -  - 

Вкупно тековни обврски: 822  841 

 

 

 

БЕЛЕШКА 25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ 

 

25.1. Судски спорови 
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 Со состојба на 31 декември 2019 година Претпријатието не се јавува ни како тужител ни како 

тужена страна во одредени судски постапки. 

  

 

25.2. Гаранции 

 

 Претпријатието во 2019 година не користи гаранции. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 26. 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 17.01.2019 година со Одлуката бр.0202-

30/5 го има усвоено годишниот план за јавни набавки и тоа по видови стоки, усуги и работи. На ден 

13.12.2019 година Управниот Одбор на ЈП Агро Берза – Скопје  ја донесе и усвои Одлуката бр.0202-

242/2 за измена и дополнување на планот за јавни набавки донесен во месец јануари 2019 година. 

 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 јавни 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 два полугодиишни прегледи може да се заклучи дека се спроведени вкупно 17 

постапки за јавни набавки и по истите се склучени 13 договори во 2019 година и четири договори во  

2020 година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 27. 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 

29.02.2020 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 352, член 384, член 469 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, 

а во согласност со член 19 од Законот за јавните претпријатија 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 за 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 0202-44/3 го усвоил Годишниот 

извештај за работењето на ден 19.02.2020 година. 

 

 

 

 

 

За ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје 

Директор 

 

_________________________________ 

Ниметула Рамадани 
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Годишна сметка 
 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 

 

 

 



f'loguecyearre Fogrurxu Cnaerrr npexy Be6 - l-.[eurpanen Perucrap ua Peny6nnxa Ceeepxa Maregoxraja

EMEC: 04417356
[enocxo r,rMe: JaeHo npernprjarrae 3a 6epsaHcKo pa6orehe AI-PO-EEP3A Cxonje
Bug Ha pa6ora; 450
Trn xa roAhuHa cMerKa: l-oAruxa cMerKa
Tun Ha AoKyMeHT: logruHa cmerKa
l-oanxa : 2019

flncra na npnKaqeHil AoKyMeHTr4;
O6jacHyeauru 6eneuru

O3HaKa 3a AOII

I

10

1t

12

t3

t4
16

,7

t8
20

2l

23

30

3l
34

36

37

38

3S

OnHc

- - AKTIzIBA: A.HETEKOBHLI CPEflCTBA
(002+009+020+021+03 1)

. - I.HEMATEPVIJMHIA CPEACTBA
(003+004+005+006+007+008)

- - l4:Aarour sa paseoj

- - Konqecru, nareHT[/ nrueHuta, 3aurnrHt4 3HaqH
r cnnqHu npaBa

- - II. MATEPI4JMHI4 CPEACTBA
(010+013+014+015+016+017+018+019)

- - HegruxHocru (011+012)

- - 3emjruLre

- - fpagexnn o6jerrn

--flocrpojxnnonpeMa

- - TpancnoprHu cpeAcrBa

- - FronouLrcn cpeAcrBa

- - AsaHcn 3a Ha6aBKa ua uarepujanur cpe4crBa

- - MareprjanHr cpeAcrea Bo noAroroBKa

- . III. BNOXYBAI-bA BO HEflBI4XHOCTI4

- - rv. floj'troPor{H,4 oilHAHcl4cKl4 CPEACTBA
(022+ 023 + 024 + 02 5 + 0 26 + 0 3 0 )
- - Bnoxyearua Bo np[ApyxeHh Apylxrga h yqecrBa
BO 3aeAHHqKX BflOXyBaFba

- - Ocranarr Aonrapo.4Hn Qunancncxu cpeAcrBa

- - v. flonropor{Hil noEAPvBAt-bA (032+033+034)

- - OcraHarr Aonropor.rHh no6apynapba

- - E. TEKOBH14 CPEACTBA (037+045+052+059)

- * L 3M14Xt4 (038+039+040+04L+042+043)

- - 3annxr Ha cypoer4Hr4 n uarepnjanu

- - 3anrxm Ha p$epBHr4 AenoBil, cl4TeH flHBeHTap,
aMoanaxa u aBroryMH

- - 3annxm Ha HeAoBpueHn npoHsBoAH t4

nonynpox3BoA14

- - 3annxu Ha roToBM npou3Bo,qrl

- - 3annxu Ha rproBcK!4 croKr
. - TII. KPATKOPOqHH NCIEAPYBAFbA
(046+ 047 + 048+ 049+050 + 05 1)

- - flo6apyearua oA noBp3aHH Apytxrea

- - floOapyearua oA KynyBaqm

- - flo6apynarua 3a AaAeHr4 aBaHcu Ha Ao6asyeaqtl

- - l-lo6apynarua o,q ApxaBara no ocHon Ha AaHoqH,
npHAoHecnr uaphHar aKut13r4 il 3a ocTaHaTil AaBaqKH
KoH ApxaBara (npernnarn)

llero 3a reroaHa Epyro 3a
rof,lr]ra TekoBHa rog]l1|4

5.225.560,00

5,225,560,00

s.22s.s60,00

l4cnpaBKa Ha
EpegHocTa 3a

T€t(oBHa roA,rHS

i

nperxoAHa iroAn[a i

I

7.882.379,00 i

I

i

5.225.560,00 i'I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.403.502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4,333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.225.560,00

84,399,00

69.069,00

15.330,00

2.572.420,00

2.069.770,00

105.100,00 i

0,00

40

4t

42

46

47

48

49

https://e-submit.crm.com.mUAAOUAdmin/AASignPreview.aspx?AASessionld=d2Fl3U5mS0o7xPm50QTpPAo/o3do/o3d

104.619,00

1t6



FlogxecyBabe FoAuurnu Ctuerrr npercy Be6 - l-{enrpanen Perucrap ra peny6nnra Ceeepua Mare4oxr,rja
50

5t

52

57

59

60

6t

62

65

66

67

- - l-lo6apyaarua oA Bpa6oreHfire

- - OsraHarr KparKopoqHn no6apyaarua

- - IV. KpATKOpOLtHyt St4HAHCt4CKil CPEACTBA
(053+056+057+058)

- - flooapyeaua no AaAeHH 3aeMyl

- - v. nAPLlqH'4 CPEACTBA n nAPHqHLI
EKBLI BAnEHTI4 (060+061)

- - flaprvnr cpeAcrBa

- - llapuvHr eKBt4safleHrh

- - w. nflATEHl4 TpOUlOUt4 34 l4AHilTE nEpVtOAtA
r nPECMFTAHT nPilXOALt (ABP)

- - BKYflHA AKTITIBA: CPEACTSR
(00 1+035+036+0ut4+062)
* - nAcilBA : A. ilABHt4HA 14 pE3EpBl4 (066+067_
068-069+070+ 07 L +07 S -07 6+077 -07 8)
- .I. OCHOBHA TNABHI4HA

- - II. nPEMl4l4 HA EMI4TI4PAHIA ARUtvlVl

- -_v. PEBMOPLI3AUI4CM pE3EpBA np/Enlr\n Ap,
BPEAHYBAI.bE HA KOMNOHEHTI4 HA OCIAHATA
CEONOATHA A0614BKA

- - vr. PE3EPBVI (072+An+074)
- - 3aroxcxr,r p$epBr4

- - CraryrapHra pe3epBrl

- - Osranarn pe3epBt4

- - vIL AKyMyJ'il,tPAHA AO6'4BKA
- . VilI. NPEHECEHA 3ATYFA G)
- - IX. A06I,1BKA 3A AEIOBHATA TOAilHA
- 'X. 3Ary6A 3A AEflOBHATA TOAilHA
- - 5. O68PCKI4 (082+085+095)

- - L AOArOpOrlHr4 pE3EpBt4pAt-bA 3Apr$nutt w
TPOTUOUI4 (083+084)

- - Peeepunpalba 3a neH3l4l4, ornpeMHnuu r cflnr{Ht4
o6BpcKH KoH Bpa6oreHnre

- - IL AOT'lrOPOtlHt4 OBBPCKLI (oA 086 so 093)
- - O6apcrm no 3aeMu n Rpepz,rn

- - IV. KPATKOPOqHil ObBpCKt4 (os Ogg ao 108)

- - 06epcxu cnpeMa noBp3aHh ApyurBa
- - O6apcrra cnpeMa go6aeyeavu

- - O6apcxu 3a aBaHcu/ Aeno3rru u Kayunu
- - 06epcxr,r 3a AaHoqn fi npt,tAoHecu Ha nflara u Ha
HaAOMeCTh Ha nnarh
- - O6rpcru xon epa6oreHrre

- - TexoeHil ,qaHoqHta o6epcxn

- - O6apcxn no 3aeMyt u Rpe1nru

- - OcraHaril KparKoporiHh o6apcxll

- - V. Ofl'lOXEHO nnAKAFbE HA TPOTUOUH 14

nP,4XOAH BO l4AHt4TE nEPnOAH (nBP)

- - BKynHO flACLIBA : IIABHI4HA, pE3EpBt4 fl
oFBPCKkl (065+081+094+ 109+ 1 10)

4.333,00

0,00

0,00

0,00

4.399.169,00

4.399.169,00

0,00

0;00

9,629,062,00

8.806.655,00

13.259.195,00

0,00

0,00

4.571.751,00

1.363.655,00

8.411,00

3.199.685,00

12.635.583,00

22.420.702,00

760,82B,00

0,00

822.407,00

0,00

0,00

0,00

822.407,A0

0,00

110.920,00

2,440,0a

0,00

351.809,00

357.238,00

0,00

0,00

0,00

9,629,062,00

178.000,00 l
I

j

10.130.149,00 i

I
i

s.zos.zt+,oo i

13.259,195,00 i

481,00

1.964.670,0A

1.964.670,00

4.571.751,00 i

1.363.655,00 
:

i
8.4r1,00 i

e.rgg.ess,oo !

ll a?E to? nn !

i
19.5s9.036,00 i

j

i

1.618.219,00 i

840.875,00 j

840.875,00

+sz.zs:,oo j

80,00 i

I

I
I

351.827,00 i
I

26.25s,00 j

5.460,00 i

70

7t

7Z

73

74

75

76

77

7A

81

82

83

85

90

95

96

97

98

99

100

101

LO4

108

r.09

111

0,00

li

I
t

I

l

I

i

:

i

Iln 1?n rao nn i

Epyro Ja
TEKOBHA
roAlHa

'lcnpasKa 
Ha

0peAHosra sa nperxogHa
TexoEHa roAxHa
roailHa

9.837,1 11,00

3.686.315,00
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f-logrecyaaree FoArulxu Craerru npery Be6 - l-leurpaneu Perucrap Ha Peny6nuKa Ceeepxa Maxe4oxrja

- - OcraHarn npfixoAr4

- - 3annxu Ha roroett npoh3BoAl4 1,1 HegoBpueHo
npoh3BogcrBo Ha noqeroKor Ha roAnHara

- - 3anuxu Ha roroBr4 npor3ao4l4 n HeAoBpueHo
npon3BoAcrBo Ha Kpajor Ha roauHara

' - - IL PACXOnn 0A PASOTEI-bETCI
(208+ 209+2 1 O+2tt+2L2+213+ 218+219+220+22r +222)

- - Tpouroult 3a cypoBr4Hl4 u Epyrn uareprjann

- - Ha6aeHa BpeAHocr Ha npoAaAeHure croKn

- - Ycnyru co KapaKTep ua nareprjanHn rpotlloqll

- - OcraHaru rpolxouh oA pa6orebero

- - Tpouoqu ea epa6oreHn (2I4+ZL5+2|6+2L7)

- - l-lnarn il HaAoMecroqr na nnara (Hero)

- - Tpouroqn 3a AaHoqil Ha ntarn H HaAoMecroqt4 Ha

NTATA

- - flpr,rAonecn oA 3aAonxnrefiHo coqnjanHo ocnrypyBarbe

- - Ocraxarn rpoluotll4 3a Bpa6oreHl,lre

, - - Auoprrlauxja xa uarepujanunre n HeNarepujarlHl4re
cpelcTBa

- - BpeAnocHo ycornacyBarbe (o6eape4nyealbe) Ha

reKoBHhTe cpeAcTBa

- - Ocranaru pacxoAt4 oA pa6orebero

- - ru" OhHAHCI4CKI4 nPnXOAl'l
(224 + 229 +230+ 23 1 + 23 2 + 233 )

- - flpuxoAu oA Btto)ryBahba Bo HenoBp3aHil ApyturBa

- - flpuxoAr no ocHoB Ha KaMarH og pa6orerue co

HenoBp3aHn ApyuTBa

- - l'lpraxoAr no ocHoB Ha KypcHl4 pa3n[Kn oA paOorebe

co HenoBp3aHh ApyuJTBa

- - ry. oilHAHCl4CKl4 PACXOAI4
(235+239+24O+24L+242+243)

- - <DnHaHcncru pacxoAl,l oA ogHocl4 co noBp3aHt4 .qpyurBa
(236+237+238)

- - PacxoAn no ocuoB Ha KypcHl4 pa3nrKil oA pa6oreFbe co

noBp3aHl4 ApylrTBa

- - PacxoAt4 no ocHoB Ha KaMaril oA pa6orerue co

HenoBp3aHH ApyturBa

- - PacxoAl,t no ocHoB Ha KypcHl4 pa3nvKn oA pa6orerue co

HenoBp3aHh ApyufBa
- - Ao6uarca oA peAoBHoro paborerue (ZAL+223+244)'
(20 4 -205 +207 +234 +245)

- - 3ary6a oA peAoBHoro pa6orerue (204-
205 +207 + 234 + 245) - (20 t + 223 + 244)

- - Ao6neKa npeA oAaHot{yBa}be (246+248) nnn (246'249)

- - 3ary6a npeA oAaHoL{yeawe (247+249) unn (247-748)

- - Aanor Ha Aobrera
- - HETO AOSI4BKA 3A AEIOBHATA TOAI4HA (250-

252+253-254)

- - HETO 3Arv6A 3A AEflOBHATA TOALIHA (251+252-
253+254)

- - flpoceveH 6poj xa npa6orexr Bp3 ocHoBa Ha LlacoBl4

xa pa6ora Bo npecMerKoBHhor neptaoA (eo anconyreH
nruoc)

- - Spoj Ha Meceuu Ha pa6orerue (no anconyren urHoc)

-. AOE14BKAI3Ary6A 3A NEPfiOA

- - floOuara 3a roAilHara

- - 3ary6a 3a roA[Hara

- - BKynHa ceonSarua Ao6rera 3a roAfiHara (269+286)

6,003,190,00 6.150.796,00

11.455,508,00

1.415.406,00

667.413,00

2,911.240,00

4.995.647,00

3.203.664,00

256.756,00

1.779.915,00

255,312,00

t87,027,00

1.275.490,00

3.285,00

178,00

178,00

1.618.219,00

1.618.219,00

1.618,219,00

70,00

208

209

2Ll
217

2t3
2L4

7L5

216

2,7

218

2ZO

222

223

204

205

235

237

239

256

257

258

259

269

270

288

0,00

0,00

11.826.461,00

]-156.517,00

0,00

r.451.568,00

2.232.756,O0

s,s69.869,00

3.558.877,00

279.878,O4

1.456.078,00

275.036,00

13.535,00

1.399.737,00

2.379,O0

67,00

0,00

67 t00

0,00

293,00

293,00

293,00

0,00

0,00

t.029.422,40

0,00

L.029.422,00

0,00

268,594,00

760.828,00

0,00

10,00

12,00

0,00

760,828,00

0,00

760.828,00

229

23fJ

247

250

251

252

255

12,00 i
:

i

i
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flogxecyearse Foguutxn Cuerrn npery Be6 - L{enrpanex Perucrap xa Peny6nnra Ceeepxa Mare4onuja

I 2s1

unn (286-270)

- - Bxynna ceon$arHa 3ary6a 3a roAt4Hara (270+287) unu
( 270-286) nnn (287 -269)

I

I

I

1,618,219,00 i

$rxenn*snxnsnn_ia_*
I

J Oeraxa ea AOII Onxc ,"..:iH?;;,.," ,$ffij[i;" n?ffi'#"
l

I ar, - - HabaeHa BpeAHocr Ha craHoat4 n crax6esr
3rpaAh

628 - - BpegHocHo ycorflacyBabe Ha craHoBH yl

cTaHoeH[ 3rpaAr

629 - - AKyMyl'thpaHa aMoprx3aqnja Ha craHoau u

Hero ga rekoEHa
roAxHa

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.156.517,00

0,00

17,987,O0

0,00

0,00

0,00

0,00

234.764,AA

0,00

0,00

cran6eHr 3rpaAu

- - Cerau.lHa BpeAHocr Ha craHoBr4 u crau6eun
3rpaAn (< unn = AOn 012 og 6C)

- - Ha6aeHa BpeAHocr Ha rpagexHn o6jerrr og
63r arcororpag6a Kota ce Kopr4crar 3a Bpuerbe Ha

AejHocr

- - BpeAsocHo ycornacyBarbe Ha rpaAexHll
o6jerrn oA sl4coKorpaA6a ror ce Kopl,lcrar 3a
Bpuelbe Ha 4ejxocr
- - Ceraurxa BpeAHosr ua o6jerrr oA nucxorpaA6a
(< unu = AOn 012 oA 6C)

- - Cerauxa BpeAHocr Ha noee(eroAnruHnTe
HacaAh (< unn = AOfl 016 oA 5C)

658 - - AHrilKBilTern n Apyrn yMerHnllKr4 Aena

659 - - Apyrvt cKanoqeHocfl4

660 - - Bnoxyearua Bo npnpoAHr4 6orarcrsa eo
noAroToBKa

- -,(onropouHil 3aeMn v Kpe1nrv AaAeHm Ha
rproBcKh ApyuJTBa B0 nphBarHa H ApxaBHa
coflcrBeHocr n jaenm npernpujarmja, ao seujara

- - flonropovnfi 3aeMu h KpeAnrlr AaAeHu Ha

$r,r:r,rvxr,t nnua, TproBLl4-noegLrHur4, 3aHaerlu414,
eemjo4enqn, caNocrojHn Bpur4renn ra 4ejHocr n
xenpo$urnu opraHruauuh eo ser"rjara

- - Tproecru Kpeghr4 fi aBaHcu AaAeHr Ha
TproBcKr4 ApyuTBa Bo npHBaTHa r ApxaBHa
concreeHocr m jasur npernpnjarrja, no serajara

- - Tproecxn KpeAilTr4 r aBaHcH AaAeHyr Ha opraHil
Ha 3aKOHOAaBHa, U3BpUHa h CyACKa BnaCT,

OnnOM, O3OM, ABPM, eAu+vtLtn Ha floKanHa
i 1 caMoynpaBa n Bpyru npaEHr flHua QuHaHcilpaHn

ftr oA6yuer

i I - - OcraHarn no6apyearua oA rproBcKr4 Apyluroa
i I 67L Bo npnBarHa H ApxaBHa coflcrBeHocr r jaoHu 158.346,00

26.24O,0O

! I npernpnjaruja, eo 3eujara

- - Kparnopovun o6epcxlr no 3eMn H Kpe4rru KoH
rproBcKr4 ApyuTBa Bo npHBaTHa 14 ApxaBHa
concrBeHocr n jaexn npernpujarnja, eo :eujara(<
hnrl = AOfl 095 os 6C)

- - OcHoeFra rnaBHHHa (concrrennvxn ranuran)
Bo yAenh noceAyaaHu og $mrrvrn nnqa,
rproBq14-noeA14H[.114, 3aHaerqnu, :eujogenun,
cauocrojnn Bpur4renn Ha gejHocr n renpoQnrnn
opraHil3auhr4 perncrpnpaHil eo aer'rjara(< oa AOI1
065 oa 5C)

- - Tproecxr KpeAilTr4 h aBaHch oA TproBcKl4
684 ApylurBa Bo np!4sarna u .qpxaBHa concrBeHocr 14

jaeun npernpnjaruja, ao senjara
686 - - Tproncrr KpeAnrh h agaHcu op $n3uvxn nuqa,

TproeLl,r-noegilHr14r 3aHaerqrm, :emjogenqu,1r
] cauocrojHr,r Bpurnrenta Ha 4ejHocr u Henpo$rrHm
I opraHr43aqilr eo:eujara

0,00
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flogxecyaarue FogttulHn Cuerru npery Be6 - l-leurpanex Perucrap na Peny6nura Ceaepxa Maregonr,rja

- - flpnxoAr,r og npogax6a Ha ycnyru (< nnw =
AOf]202 oa 6Y)

- - f'lpuxo4u og npogax6a Ha npor43aoAt4, croKl4 H

ycnyru Bo 3eMjrre '.{neHKrl Ha EY (< unr = AOf'l
202 on 6Y)

- - fipuxo4r.r no ocHoB Ha ynorpe6a Ha
xounjyrepcxr,r coQreep pa3BneH 3a concrseHa
ynorpe6a (< unn = AOI-I 206 oa 6Y)

- - flpnxo4r,r oA HaeMHHHa ra eeujnure (< unu =
AOI1202 oa 6Y)

- - flpnxo4n oA npoAax6a Ha Ao6pa Bp3 ocHoga
Ha Qr4HaHcncKr4 HaeH (nn:rur) (< unu = AOfl 202
os EY)

- - ffo6nexr4 og npo4ax6a ua 6rorourcr cpeAcrra
(< unu = AOfl 203 oa 6Y)

- - Ilpuxogu oA yKHHyBaFbe Ha Aonropot{Hl4
pe:epBupalba (< unu = AOl-l 203 oa 6Y)

- - Pacxogr,r Ha npoAageHh npoh3BoAt4 A ycnyru

- - Mareprjan 3a qucrebe h oApx(yBabe (< unn
= AOfl 208 oa 5Y)

- - florpouexa eneKrpr4qHa eHeprrja (< nnu =
AOfl 208 oa 6V)

- - florpoureHr eHeprercKrt ropnBa (< rnu = AOfl
208 oa 6Y)

- - nTT ycnyru Bo seMjara (< nnu = AOfl 211 oA
Fv)

- - nTT ycnyr[ Bo crpaHcrao (< nnta = AOI1 211
oA 6v)

- - flponraogcrBeHn il 3aHaerqucKrycnyrv (< unn
= A0t] 211oa 5Y)

- - Haeunnnr 3a AenoBHt4 npocropt4t4 eo aeujara
(< unu = AOI'I 211 oA 6V)

- -,{xeanrqn 3a cnyx6eHil naryBahba (< unu =
AOl] 217 oa FY)

- - Penp*eHraqilja (< rnr = AOfl 212 oA 6y)

- - Hagouecr 3a 6aHKapcKl4 ycnyrw (< mr = AOfl
212 0A 6y)

- - flpoceveH 6poj na Bpa6oreHh Bp3 ocHoBa Ha
cocroj6ara aa rpajor Ha Meceuor

303.604,00 
i

i

176.799,00 i

i

i

i

112.802,00 i

I

i

i

15,013,00 !

i

15.516,00 i

i
17.515,00 

i

i

::::i

183.340,00

0,00

20.991,00

0,00

0,00

1 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.686,315,00 i

i
!

18.s43,00

577.410,00

700

709

7t6

723

725

726

73L

732

734

735

748

759

76L

77L

.Er Orxara ga AOII

$pyxry-pe-*e [p"t"r{og"r" "t'9 fl"e. i qecr!,t
I

I

-t_ 
,,,,

OnHc

- 74,90 - Ocrauarlt crpy\Hn, HayllHl,l t4 TexHnt{KH

4ejnocrx, HecnoMnaril Ha Apyro Mecro

,.JJJJ?#,"" ,#ffiffi;|" 
n?:AH"]lero ga reftoaHa

roAHHa

12.856.176,00

[lornnuano og:

Dana Antikj
dana.a@efes.com.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

l(rtnxnere na I|OBTOPHO nOffHECl4 ea ja nparnre ronruHara cmerxa go {enrpaner perncrap na ogoSpyeane.

l4:jaaynaN, nrg MopanHa, r"rarepnjanna 14 Kpr4Br4r{Ha oAroBopHocr/ fleKa noflaroquTe Bo roAuutHara cMerKa ce roLtHt4 r Bt1cn4Ht4Tr,l.

floAarounre oA roAhuHara cMerKa ce Bo nocranKa Ha Aocraayearoe, xoja (e:aapun co oAnyxa (o4o6pyaaruelo46naarue) oA crpaHa Ha

[eurpanHror Perncrap.
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