
НАЦРТ 
ИЗВЕШТАЈ 

АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 

31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

Скопје, Maj 2014 година 



СОДРЖИНА 

 Страна 

  

Извештај на независниот ревизор до 
акционерите на АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ 

 

  

Финансиски извештаи  

  

Извештај за финансиска состојбата 6 

  

Извештај за сеопфатна добивка 7 

  

Извештај за промените во главнината 8 

  

Извештај за паричните текови 9 

  

Белешки кон финансиските извештаи 10 

  

Додатоци  

  

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна 
сметка и годишен извештај за работење 

 

Додаток 2 - Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на 
успех и Извештај за сеопфатна добивка) 

 

Додаток 3 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за 
годината што завршува на 31 декември 2013 

 



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ 

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на 
АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ што ги вклучуваат извештајот на финансиска со-
стојба заклучно со 31 Декември 2013 година, билансот на успех, извештајот за 
останата сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за 
паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на 
значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството на АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ е одговорно за изготвување и 
објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со 
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за вос-
поставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е 
неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат 
материјално погрешни прикажувања како 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 
Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно 
уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 
погрешно 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 
подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на 
Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, 
но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола 
на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на 
користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените 
проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното 
презентирање на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

МСФИ 
ревизија 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ 

Основа за мислење со резерва 

Како што е објавено во Белешка 8.2 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 

декември 2013 година Друштвото има евидентирано финансиски средства 

расположливи за продажба во износ од 5.757 илјади Денари, кои се состојат од 

хартии од вредност и удели во капиталот на правни субјекти и финансиски 

институции во земјата и странство. Вложувањата се иницијално признаени според 

трошокот направен за нивното стекнување. Друштвото не извршило последователна 

проценка на објективната вредност на овие вложувања на датумот на известување. 

Следствено ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на 

евидентираната вредност на овие вложувања со состојба на 31 декември 2013 

година. 

Како што е тоа понатаму објавено во Белешка 11 кон финансиските извештаи, со 

состојба на 31 декември 2013 година, салдото на краткорочните финансиски 

побарувања по основ на дадени позајмици со камата вклучува позајмица дадена на 

домашно правно лице во износ од 1.746 илјади денари (со камата 1.903 илјади 

денари) за која постои значајно сомневање за надоместување. Друштвото нема 

признаено во своите финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши 

на 31 декември 2013 соодветно резервирање поради ненадоместливост на оваа 

позајмица. Следствено ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во 

однос на евидентираната вредност на овие краткорочни финансиски побарувања. 

Како што понатаму е објавено во Белешка 13 кон финансиските извештаи, со 

состојба на 31 декември 2013 година евидентираната акционерска главнина на 

Друштвото изнесува 94.451 илјади денари и истата не е усогласена со износот на 

акционерската главнина, регистрирана во Централниот Регистар на РМ, како и со 

состојбата евидентирана во акционерската книга издадена од Централниот 

депозитар за хартии од вредност, АД Скопје. Поради овие причини ние не бевме во 

состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на 

акционерската главнина на датумот на известување. 
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Мислење со резерва 

Наше мислење е дека освен за ефектите од прашањата дискутирани во поглавјето 

"Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи, во сите материјални 

аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 

декември 2013 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за 

годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Македонија. 

Нагласок кон одредени прашања 

Како што е понатаму опишано во Белешка 2.2, Друштвото искажа загуба од своето 

работење за годината што заврши на 31 декември 2013 во износ од 9.887 илјади 

Денари и со состојба на 31 декември 2013 година акумулираните загуби изнесуваат 

32.499 илјади денари. Понатаму, со состојба на 31 декември 2013 година, вкупните 

тековни обврски ги надминуваат вкупните тековни средства за износ од 9.588 илјади 

Денари. 

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за 

неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото односно дека 

средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот 

тек на деловните активности на Друштвото. 

Акционерите на Друштвото имаат намера да продолжат со поддршката на Друштвото 

во неограничена иднина. Сепак, способноста на Друштвото да продолжи со своите 

деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред се од можноста за 

изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. 

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите 

на евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни 

доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена 

иднина. 
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Извештај за други правни и регулативни барања 

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот 

извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша 

одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот 

извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за 

годината што заврши на 31 декември 2013 година. Нашата работа во однос на 

годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена 

на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот 

извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните 

финансиски извештаи. 

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во 

сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски 

извештаи на АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ за годината што заврши на 31 декември 

2013 година.  

Скопје, 9 Maj 2014 година 

МСФИ Ревизија ТП - 
Скопје 

  

Овластен ревизор 
Жарко Михајловски 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА 
за годината завршена на 31 Декември 2013 и 2012 

(во 000 Денари) 

2013 
Акцио-
нерски 
капитал

Сопствен
и 

акции 
Резерви

Акуму-
лирана 
загуба 

Вкупно 

 
Состојба на 
1 Јануари 2013 94.451 (14.983) 13.092 (22.612) 69.948
  
Трансакции со сопствениците - - - - -
  
(Загуба) за годината - - - (9.887) (9.887)
  
Останата сеопфатна добивка 
за 2013 година - - - - -
  
Вкупна сеопфатна (загуба - - - (9.887) (9.887)
Состојба на 
31 Декември 2013 94.451 (14.983) 13.092 (32.499) 60.061

2012      
 
Состојба на 
1 Јануари 2012 94.451 (14.983) 13.092 (19.152) 69.949
  
Трансакции со сопствениците - - - - -
  
(Загуба) за годината - - - (3.460) (3.460)
  
Останата сеопфатна добивка 
за 2012 година - - - - -
  
Вкупна сеопфатна (загуба - - - (3.460) (3.460)
Состојба на 
31 Декември 2012 94.451 (14.983) 13.092 (22.612) 69.948

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од 
Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
за годината што завршува на 31 Декември 2013 и 2012 

(во 000 Денари) 
  31 Декември 2013 31 Декември 2012
   
Готовински тек од оперативни активности  
Загуба после оданочување  (9.887)   (3.460) 
Усогласено за:     

Амортизација  2.407   2.455 
Капитална добивка/загуба од продажба на 
вложувања  1.045   ‐ 
Промени кај побарувањата  5.311   (1.229) 
Промени кај залихите  (210)   3 
Промени кај обврски од добавувачи и други 
обврски  (256)   (235) 

Нето парични текови од оперативни 
активности  (1.590)     (2.466)

Парични текови од вложувачки активности    
Купување/продавање на материјални 
средства  ‐   (23) 
Приливи/ одливи од дивиденди  20   154 

Нето парични текови од вложувачки 
активности  20     131

Парични текови од финансиски активности     

Искористени (вратени) кредити и заеми 1.408   2.683 
Приливи од продадени финансиски 
вложувања  150   ‐ 

Исплата на дивиденда (8)   (354) 
Нето парични текови од финансиски 
активности  1.550     2.329

Нето зголемување на парични средства (20)     (6)

Парични средства на почетокот на годината 36     42

Парични средства на крајот на годината 16     36

 

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од 
Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите
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1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО 

Агромеханика АД, увоз - извоз, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво 
основано и регистрирано во Република Македонија. Седиштето на Друштвото е: 
Булевар Маркс и Енгелс бр.3, Скопје, Република Македонија. 

Деловните активности на Друштвото опфаќаат трговија со земјоделска опрема и 
прибор, како и стоки за широка потрошувачка на домашниот пазар и со состојба на 
31 декември 2013 година вработува вкупно 14 лица (2012: 14 лица). 

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што 
завршуваат на 31 декември 2013 и 2012. Тековните и споредбените податоци 
прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари. 

Лица именувани за членови во Управниот како орган на управување во Друштвото 
за периодот за кој се однесуваат финансиските извештаи се следните лица:: 

Член на Управен одбор Функција 
Мито Јовановски Претседател  на Управен Одбор 

Славчо Лазов  Член на Управен Одбор 

Љубомир Стојановски  Член на Управен Одбор 

Славка Павлова Член на Управен Одбор 

Снежана Маневска Член на Управен Одбор 

Надзорниот одбор врши надзор и контрола на работењето на Управниот одбор 
како и контрола на актите на Друштвото. Надзорниот одбор се состои од 3 члена и 
тоа: 

Член на Надзорен 
одбор 

Функција 

Даница Шишовска Претседател на Надзорен Одбор 

Љиљана Ангеловска Член  на Надзорен Одбор 

Ѓорѓи Тоновски Независен член  на Надзорен Одбор 

Просечниот број на вработени во Друштвото за 2013 година изнесува 14 лица 
(2012: 14 лица). 

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

2.1 Прописи 

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со меѓународни-
те сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско 
известување што се прифатени и објавени во Република Македонија. 

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во 
Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во 
Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а 
применливи се од 01 јануари 2010 година. 
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Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку 
наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и 
усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година. 

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење 

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за 
неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на 
претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат 
реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. 

Друштвото искажа загуба од своето работење за деловната 2013 година во износ 
од 9.887 илјади Денари и на датумот на известување акумулираните загуби 
изнесуваат 32.499 илјади денари. Понатаму, со состојба на 31 декември 2013 
година, вкупните тековни обврски ги надминуваат вкупните тековни средства за 
износ од 9.588 илјади Денари. 

Акционерите на Друштвото имаат намера да продолжат со поддршката на 
Друштвото во неограничена иднина. Сепак, способноста на Друштвото да продолжи 
со своите деловни активности во неограничен континуитет Ќе зависи пред се од 
можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. 

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и 
рекласификациите на евидентираните износи на средствата и обврските кои што би 
биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни 
активности во неограничена иднина 

2.3 Користење на сметководствени проценки и расудувања 

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени 
сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се 
проценуваат затоа што не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува 
расудувања што се засновани на последни расположливи информации. 

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на 
употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на 
побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на 
вложувањата расположливи за продажба и други ставки. 

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се 
случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на 
нови информации или последователни случувања. 

2.4 Странски валути 

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски 
Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на 
трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се 
искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка 
на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите 
добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во 
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извештајот за сеопфатна добивка како финансиски приходи или расходи за 
пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на 
позициите на извештајот за финансиска состојбаденоминирани во странска валута 
се следните:: 

Валута 31 Декември 2013 31 Декември 2012 

     

1 EUR 61,5113 Денари 61,5000 Денари 

1 USD 44,6284 Денари 46,6510 Денари 

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои 
беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за 
годината што завршува на 31 Декември 2013 и 2012.  

3.1 Приходи од продажба  

Приходот од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи 
од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за 
наплатата и можно враќање на производите. Приходите од извршените услуги се 
признаваат во Билансот на успех до степен на завршеност на услугите на денот на 
Билансот.  

Приходите од продажба на производи и стоки ја опфаќаат нивната фактурирана 
вредност. 

3.2 Приходи од закупнина 

Приходите од оперативен закуп се признаваат во Билансот на успех само за соод-
ветниот пресметковен период. 

3.3 Приходи и расходи од финансирање 

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од 
камати, курсни разлики и дивиденди.  

Приходите од камата се признаваат во Билансот на успех кога се пресметуваат.  

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата. 

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настанува-
ат. 

3.4 Нематеријални средства 

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го 
поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. 
Нематеријални средства набавени од Друштвото се прикажани според набавната 
вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби поради оштетување. 
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Последователните издатоци на нематеријалните средства се капитализираат само 
кога ја зголемуваат идната економска полезност од нематеријалните средства. 
Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци во 
моментот на настанување.  

3.5 Недвижности, постројки и опрема 

3.5.1. Почетно вреднување 

Недвижностите, постројките и опремата во Извештајот за финансиската 
состојба се искажуваат според нивниот сметководствен износ кој ја претставува 
набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и износот на загуба 
поради обезвреднување. Во моментот на набавка постојните средства се 
евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурна 
вредност на средството, вклучувајќи ги увозните давачки, неповратните даноци и 
зависните трошоци на набавка. 

3.5.2. Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и 
опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни 
идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други 
издатоци се признаваат како расход во Билансот на успех во моментот на 
настанување. 

3.5.3. Амортизација 

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани 
стапки определени за намалување на вредноста на материјалните средства до нив-
ната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од 
моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на 
земјиштето и инвестициите во тек. 

Во продолжение се дадени ориентациони годишни стапки за депрецијација, 
применети на некои позначајни ставки од градежните објекти и опремата. 

Опис Корисен век Стапки 
Згради 40 години 2,5%
Погонска опрема 10-20 години 5%-10%
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 20%-25%

3.6 Залихи 

Залихите се искажуваат по пониската од набавната или нето реализациона 
вредност. Нето реализациона вредност е проценета продажна цена намалена за 
проценетите трошоци на довршување на производството и проценетите трошоци за 
продажба. 
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3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања 

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се водат според 
набавна вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се 
сметаат за ненаплативи. 

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат 
од нив, се базираат на проценката на раководството за можноста за нивна наплата. 

3.8 Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства 
во благајни, на жиро сметки, чекови и депозити во банки со рок на достасаност до 
еден месец. 

3.9 Обврски за кредити  

Обврските за кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. 
До колку кредитот се исплати пред периодот на достасаност, разликата меѓу сметко-
водствената вредност и платениот износ, веднаш се признава во Билансот на успех. 
Главните извори на кредити се банки од земјата. 
Сите кредити изразени во странска валута се искажани во денарска 
противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот под кој се изготвува 
Извештајот на финансиска состојба. 
Сите износи кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од денот под кој се из-
готвува Извештајот на финансиска состојба се класифицираат како тековни 
обврски. 

3.10 Обврски спрема добавувачи и останати обврски 

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според на-
бавна вредност. 

3.11 Обврски за даноци 

Данокот на добивка, како резултат на законските измени, во 2009 година се 
пресметува на изменет начин. Основа за пресметка на данокот на добивка се 
повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. 
даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка ќе се плаќа и при исплатата на 
дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и 
наредните години. 
Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 
2012 година).  
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3.12 Користи за вработените 

3.12.1 Придонеси за пензиско осигурување 

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на 
своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, 
вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски 
стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува 
бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и 
вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни 
пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски 
планови. 

3.12.2 Обврски при пензионирање 

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се 
пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати 
исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема 
направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека 
износот е нематеријален за финансиските извештаи. 

3.13 Резервирања 

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска 
или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е 
веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири 
обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата 
се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се 
усогласат со најдобрата тековна проценка. 

3.14 Неизвесни обврски и неизвесни средства 

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие 
постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе 
неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните 
обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи. 
Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а 
чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или 
повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните 
средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен. 

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК 

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски 
ризици како што се пазарниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од промена на 
каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските 
ризици е надлежно раководството на друштвото. Основата на управувањето со 
финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање 
на потенцијалните негативни ефекти. 
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4.1 Пазарен ризик 

Мерењето на пазарниот ризик, вклучува оценка на загубите при нормални пазарни 
услови и на загубите при вонредни пазарни услови. Друштвото врши оценка на 
влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на 
неговите средства и остварената добивка. Друштвото редовно ги следи 
побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето 
на месечно и квартално ниво 

4.2. Кредитен ризик 

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите 
производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото. 
Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со 
умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на 
побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал 
број на купувачи. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на 
своите производи на клиентите. Цо цел да ја осигура наплатата на побарувањата, 
Друштвото ги спроведува и следниве дејства: компензации со клиентите, 
потсетувања и опомени, покренување на судски спорови, спогодби и слично. 

4.3. Ризик од промени на каматните стапки 

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи 
кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити 
вообичаено се отплатуваат по договорени каматни стапки кои можат да бидат 
предмет на промена. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на 
промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова 
го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки. Друштвото 
нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира 
преку директни преговори со банките. 
 
 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Финансиски средства   
Некаматоносни:   

Финансиски средства расположливи за 
продажба 5.757 8.641 
Побарувања од купувачи и останати 
побарувања 2.357 8.871 
Краткорочни финансиски побарувања 3.135 1.851 

Каматоносни (фиксна каматна 
стапка):   

Парични средства и парични 
еквиваленти 16 36 

Вкупно 11.265 19.399 
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 31 Декември 2013 31 Декември 2012 
Финансиски обврски   
Некаматоносни:   

Обврски спрема добавувачите и 
останати обврски 

 
5.850 6.346 

Бескаматни позајмици - 40 
Каматоносни  
(со фиксна каматна стапка):   

Позајмици 7.848 7.085 
Каматоносни  
(со променлива каматна стапка):   

Позајмици 1.411 1.954 
Вкупно 15.109 15.425 

 
Анализа на сензитивноста на каматни стапки 2013 
 
    2013 
  Нето износ  2%  -2% 
Со променлива каматна стапка  (1.411)  (28)  28 

    2012 
  Нето износ  2%  -2% 
Со променлива каматна стапка  (1.954)  (39)  39 
 
Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на 
добивката или останатиот капитал,кој што се јавува во случај доколку каматните 
стапки би биле повисоки /пониски за 2%. 

4.4.Ризик од кредитирање 

Кредитниот ризик е управуван од Друштвото. Друштвото го оценува кредитниот 
ризик за секој нов клиент пред да му се понудат стандардните услови за плаќање и 
испорака. Кредитниот ризик произлегува од паричните средства, како и кредитна 
изложеност кон големите купувачи вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и 
трансакциите на кои се обврзало Друштвото. Во врска со банките и финансиските 
институции, само банки со добра репутација се прифаќаат. Контролата на ризикот 
го оценува кредитниот квалитет на купувачот, водејќи сметка за финансиската 
позиција, минатото искуство и останати фактори. Индивидуални ризични лимити се 
поставуваат врз основа на интерните и екстерните рејтинзи во согласност со 
лимитите поставени од страна на Менаџментот. Искористеноста на кредитните 
лимити редовно се следи и доставата не се реализира доколку кредитните лимити 
се надминати.  
Друштвото нема значителен кредитен ризик со една индивидуална страна. 
Политиките на Друштвото овозможуваат продажбите на постојана основа да се 
извршуваат со соодветна кредитна контрола и да не ги надминуваат прифатливите 
кредитни лимити.  
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Максималната изложеност на кредитниот ризик е претставена преку вредноста на 
финансиските средства во извештајот за финансиската состојба. Друштвото смета 
дека максималната изложеност е претставена преку износот на исправката на 
вредност и износот на парични средства во банките. Раководството е фокусирано 
на работење со најеминентните банки со домашна и странска сопственост. 
 
 31 Декември 2013 31 Декември 2012 
Класи на финансиски средства – 
евидентирана вредност   
Финансиски средства расположливи за 
продажба 5.757 8.641 
Побарувања од купувачи и останати 
побарувања 2.357 8.871 
Краткорочни финансиски побарувања 3.135 1.851 
Парични средства и еквиваленти 16 36 

Вкупно 11.265 19.399 

4.5 Ризик на ликвидност 

Ризик на ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување 
на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни 
обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Ваквиот ризик се 
надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирања на 
тековните обврски. Друштвото својата ликвидност ја управува преку проекција на 
паричните текови и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи 
ги во предвид, бизнис планот, наплатата на побарувања и одливот на паричните 
средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат 
од страна на сметководствениот оддел.  
Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на 
финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на 
недисконтираните готовински текови на финансиските обврски. 
 

 Тековни  Нетековни  

Со состојба на 31 декември 
2013 

до 12 
месеци 
000 МКД 

1 до 5 
години 

000 МКД 

Покасно 
од 5 

години 
000 МКД 

Вкупно 
000 МКД 

Позајмици со камата 5.875 3.384 - 9.259 

Позајмици без камата - - - - 

Обврски спрема добавувачи 5.850 - - 5.850 
Вкупно 11.725 3.384 - 15.109 



АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ   

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012 (продолжува) 

         19 

 

 Тековни  Нетековни  

Со состојба на 31 декември 
2012 

до 12 
месеци 
000 МКД 

1до 5 
години 

000 МКД 

Покасно 
од 5 

години 
000 МКД 

Вкупно 
000 МКД 

Позајмици со камата 5.508 3.531 - 9.039 

Позајмици без камата 40 - - 40 

Обврски спрема добавувачи 6.346 - - 6.346 
Вкупно 11.894 3.531 - 15.425 

Наведените суми го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се 
разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на извештајот за 
финансиска состојба. 

4.6 Ризик од управување со капитал 

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

Показател за задолженост 

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои 
ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 14, пари и парични 
еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и 
акумулирана загуба. 
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна 
основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето 
обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за 
износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е 
пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици. 
Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажано како што следи: 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012 
   
Позајмици 9.259 9.079 
Парични средства и еквиваленти (16) (36) 
Нето обврски 9.243 9.043 
Капитал 60.061 69.948 

Показател на  
задолженост 0,15 0,13 
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4.7 Утврдување на објективна вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде 
заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. 
Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, 
зависно од видот на средството или обврската. 
Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни 
пазари се утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои 
постојат на секој датум на извештајот за финансиска состојба. 

4.7.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност 

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за 
финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната 
вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се 
базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на 
објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според 
објективната вредност е одредена како што следи: 
 Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични 

средства или обврски; 
 Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во 

Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или 
директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и 

 Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на 
податоци достапни за набљудување од пазарот. 

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот 
за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната 
вредност како што следи (во илјади Денари): 
 
Средства Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

Финансиски средства 
расположливи за продажба 5.757 - - 5.757 

 
Финансиските средства расположливи за продажба како и хартиите од вредност за 
тргување се состојат од хартии од вредност и удели во капиталот на правни 
субјекти и финансиски институции во земјата и странство. 

4.7.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна 
вредност 

Објективните вредности на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот 
за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се 
прикажани во табелата подолу: 
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 Евидентирана вредност Објективна вредност 

Средства 2013 2012 2013 2012 

Побарувања од купувачи и 
останати побарувања 2.357 8.871 2.357 8.871 

Краткорочни финансиски 
побарувања 3.135 1.851 3.135 1.851 
Парични средства и 
еквиваленти 16 36 16 36 

Вкупно средства 5.508 10.758 5.508 10.758 

     

Обврски     
Позајмици  9.259 9.079 9.259 9.079 
Добавувачи и останати 
краткорочни обврски 5.850 6.346 5.850 6.346 

Вкупни обврски 15.109 15.425 15.109 15.425 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност 
намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност 
соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно 
доспевање. 

Останати финансиски средства 

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства 
и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност 
поради тоа Што се со доспеаност помала од 3 месеци. 

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити 

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по 
кредити соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното 
краткорочно доспевање. 

5. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ 

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 
3 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши 
проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и 
обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. 
Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други 
фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може 
да отстапуваат од таквите проценки. 
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните 
сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани 
доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни 
периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди. 
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Несигурност во проценките  

Оштетување кај нефинансиски средства 

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на 
средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот 
износ. 
При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува 
очекуваните цени, готовинските токови од секоја единица што генерира готовина и 
утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие 
готовински текови. 

Оштетување кај финансиски средства 

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања 

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати 
побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста 
купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на 
загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите 
побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за 
побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и 
промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 
претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на 
парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните 
отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од 
очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се 
досега признати. 

Употребен век на средствата што се амортизираат 

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се 
амортизираат. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на 
средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. 
Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6. 
Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка 
застареност. 
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6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 

Недвижностите, постројките и опремата се состојат од следново (во денари): 

2013 Земјиште
Градежн
и објекти

Построј
ки и 

опрема

Средст
ва во 
подгот
овка 

ВКУПНО

 Набавна вредност     
Салдо на 1 Јануари 2013 15.545 89.455 13.347 - 118.357
Зголемувања - 449 - 449
Намалувања - (982) - (982)
Салдо на 31 Декември 2013 15.545 89.904 12.365 - 117.814
  
Исправка на вредноста  
Салдо на 1 Јануари 2013 - 39.406 12.921 - 52.327

Амортизација за 2013 - 2.259 148 - 2.407
Намалувања - (982)  (982)
Салдо на 31 Декември 2013 - 41.665 12.087 - 53.752
  
Нето сметководствена 
вредност на 31.12.2013  15.545 48.239 278 - 64.062
Нето сметководствена 
вредност на 01.01.2013 15.545 50.049 426 - 66.020

2012      
 Набавна вредност     
Салдо на 1 Јануари 2012 15.545 89.455 13.582 - 118.592
Зголемувања -  36 - 36
Намалувања - (271) - (271)
Салдо на 31 Декември 2012 15.545 89.455 13.347 - 118.347
  
Исправка на вредноста  
Салдо на 1 Јануари 2012 -  37.154 12.999 - 50.153
Амортизација за 2012 - 2.252 203 - 2.455
Намалувања - (281) - (281)
Салдо на 31 Декември 2012 - 39.406 12.921 - 52.327
  
Нето сметководствена 
вредност на 31 Декември 2012 15.545 50.049 426 - 66.020
Нето сметководствена 
вредност на 1 Јануари 2012 15.545 52.301 593 - 68.439

Зголемувањето на недвижностите за вредност од 449 илјади се должи на 
отстапување на градежен објект за измирување на обврска кон Друштвото. 
Намалување на средствата се должи на продажба на опрема (982 илјади) чија 
сметководствена вредност беше во целост отпишана. 
 
Залог врз недвижности, постројки и опрема  

Со состојба 31 декември 2013 година, Друштвото има дадено под залог (хипотека) 
дел од својот имот како гаранција за исполнување на обврските на 
неконсолидираното придружно претпријатие по основ на позајмици. Проценетата 
вредност на имотот утврдена од независни надворешни проценители изнесува 
1.602.505 Евра или 98.531 илјада денари.   
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7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ 

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото 
признаени на датумот на извештајот за финансиска состојба за објавените периоди 
можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин: 

31 ДЕКЕМВРИ 2013 Кредити и 
побарувања

Средства
по 

обј.вр. преку
добивки и 
загуби 

Расположиви 
за продажба Вкупно 

Средства според 
извештајот за 
финансиска состојба     
Финансиски средства 
расположливи за продажба - - 5.757 5.757 
Побарувања од купувачи и 
останати побарувања 2.357 - - 2.357 
Хартии од вредност за 
тргување - - - - 
Краткорочни финансиски 
побарувања 3.135 - - 3.135 
Парични средства и 
еквиваленти 16 - - 16 

 5.508 - 5.757 11.265 

31 ДЕКЕМВРИ 2013 

 

Обврски по
обј.вр.преку 
добивки и 
загуби 

Останати 
финансиски 
обврски Вкупно 

Обврски според 
извештајот за 
финансиска состојба     

Позајмици - - 9.259 9.259 
Добавувачи и останати 
краткорочни обврски - - 5.850 5.850 

   15.109 15.109 

31 ДЕКЕМВРИ 2012 Кредити и 
побарувања

Средства
по 

обј.вр. преку
добивки и 
загуби 

Расположлив
и 

за продажба 
Вкупно 

     
Средства според 
извештајот за 
финансиска состојба     

Финансиски средства 
расположливи за продажба - - 8.641 8.641 
Побарувања од купувачи и 
останати побарувања 8.871 - - 8.871 
Хартии од вредност за 
тргување 1.851 - - 1.851 
Краткорочни финансиски 
побарувања     
Парични средства и 
еквиваленти 36 - - 36 

 10.758 - 8.641 19.399 
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31 ДЕКЕМВРИ 2012 

 

Обврски по 
обј.вр.преку 
добивки и 
загуби 

 
Останати 

финансиски 
обврски Вкупно 

Обврски според 
извештајот за 
финансиска состојба  -   

Позајмици  - 9.079 9.079 
Добавувачи и останати 
краткорочни обврски   6.346 6.346 

  - 15.425 15.425 

8. ВЛОЖУВАЊА 

8.1 Вложувања во придружни друштва 

Со 31 Декември 2013 година друштвото има вложувања од 1.842 илјади денари 
(2012: 1.842 илјади денари) во Друштвото за производство и трговија АРВИН ДОО - 
Валандово кое е основано во текот на 2008 година. Учеството изнесува 30% од 
главнината на Друштвото. Вложувањето од 30.000 Евра е евидентирано според 
денарската противвредност на платените средства во странска валута пресметани 
по курсот на денот на трансакцијата. 

8.2 Финансиски средства расположливи за продажба: 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012 
Нетековни вложувања   
Финансиски средства расположливи за 
продажба 478 1.199 
Акции кај домашни банки 5.727 7.890 

Удели во капиталот на 
нефинансиски правни лица 6.205 9.089 

Намалено за: резервирање поради 
оштетување (448) (448) 

Нетековни вложувања 5.757 8.641 

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА: 

Побарувањата од купувачи и останатите побарувања се состојат од следново (во 
000 денари): 

 
 31 Декември 2013 31 Декември 2012 
Купувачи   
Во земјата 95 6.744 
Поврзани субјекти 1.712 1.762 

Вкупно 1.807 8.506 
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Останати побарувања   
Претплати по даноци, акцизи и други 
давачки кон државата - 83 
Позајмици и аванси на вработените 23 20 
Останати побарувања 527 345 

Вкупно 550 448 

Се вкупно 2.357 8.954 

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 
31 декември 2013 година е како што следи: 

  Домашни 
До 30 дена  - 
Од 1 до 3 месеци  - 
Од 3 до 6 месеци  8 
Од 6 до 12 месеци  18 
Над 1 година  69 
  95 
Намалено за резервирање поради 
оштетување  - 

Вкупно  95 

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 
31 декември 2012 година е како што следи: 

  Домашни 
До 30 дена  616 
Од 1 до 3 месеци  - 
Од 3 до 6 месеци  205 
Од 6 до 12 месеци  47 
Над 1 година  5.876 
  6.744 
Намалено за резервирање поради 
оштетување  - 

Вкупно  6.744 

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2013 година може да се 
анализира според следниве категории на кредитен ризик: 

 

 
Недоспеани
неоштетени

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно 

Набавна вредност - 95 - 95 

Исправка на вредност - - - - 
Нето евидентирана 
вредност - 95 - 95 

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2012 година може да се 
анализира според следниве категории на кредитен ризик: 
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Недоспеани
неоштетени

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно 

Набавна вредност 616 6.128 - 6.744 
Исправка на вредност - - - - 

Нето евидентирана 
вредност 616 6.128 - 6.744 

10. ЗАЛИХИ  

Со состојба на 31 декември 2013 година залихите во износ од 256 илјади Денари 
(2012: 46 илјади Денари) во целост се состојат од залиха на трговски стоки. 
(во 000 денари). 

11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА 

Краткорочните финансиски побарувања се состојат од следново (во 000 денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 
2012 

Кика Трејд дооел, Скопје (со камата 3%) 1.903 1.851 
Арвин ДОО - Валандово  1.232 - 

Вкупно краткорочни  
финансиски побарувања 3.135 1.851 

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од следново (во 000 
денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 
2012 

Денарски и девизни сметки кај домашни 
банки 16 36 

Вкупно парични средства и 
парични еквиваленти 16 36 

13. КАПИТАЛ 

13.1 Акционерски капитал 

На 31 декември 2013 и 2012 година, вкупниот акционерски капитал на Друштвото, 
согласно Тековната состојба од Централен Регистар на Република Македонија (бр. 
0805- 50/150120140017360 од 27 март 2014 година) и согласно Книгата на 
Акционери од Централен Депозитар за хартии од вредност со состојба на ден 31 
декември 2013 година, изнесува ЕУР 2.024.050 (125.187.600 Денари) и е поделен на 
40.481 обични акции кои гласат на име и со право на глас. Номиналната вредност 
по акција изнесува ЕУР 50,00. На датумот на извештајот за финансиска состојба, 
вкупно издадените акции се во целост платени. Евидентираната вредност на 



АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ   

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012 (продолжува) 

         28 

акционерскиот капитал во евиденцијата на Друштвото на 31 декември 2013 година 
изнесува 94.451 илјади Денари. 
На 31 декември 2013 година Друштвото поседува 5.247 откупени сопствени акции 
во износ од 14.983 илјади Денари  (2012: исто). 

13.2 Резерви 

Компонентите на резервите со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година се како 
што следи: 
 31 Декември 2013 31 Декември 

2012 
Резерви за откуп на сопствени акции 12.144 12.144 
Законски резерви 948 948 

Вкупно резерви 13.092 13.092 

14. ПОЗАЈМИЦИ 

Долгорочните позајмици се состојат од следново (во 000 денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 
2012 

Долгорочни позајмици со камата   
ТТК Банка ад Скопје, мкд 3.300.300 /камата 
11% фиксна 1.973 2.485 
ТТК Банка ад Скопје, мкд 2.000.000; 
променлива каматна стапка 12% годишно 1.411 1.954 
 3.384 4.439 
Намалено за тековна доспеаност (1.372) (908) 

Вкупно долгорочни позајмици  
со камата 2.012 3.531 

Краткорочните позајмици се состојат од следново (во 000 денари): 

 
 31 Декември 2013 31 Декември 

2012 
Краткорочни позајмици со камата   
Позајмици од домашни друштва со камата 3.410 4.600 
Позајмици од физички лица без камата  - 40 
Позајмици од физички лица со камата  2.465 - 
Тековна доспеаност на долгорочниот долг 1.372 908 

Вкупно краткорочни позајмици со 
камата 7.247 5.548 
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15.  ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

Обврските кон добавувачи и останати краткорочни обврски се состојат од следново 
(во 000 денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 
2012 

Добавувачи   
Обврски кон добавувачи во земјата 2.398 2.759 

Вкупно обврски кон добавувачи во 
земјата 2.398 2.759 

 
   
Останати краткорочни обврски   
Обврски по дивиденди 2.254 2.263 
Обврски по плати и други надоместоци 905 1.181 
Обврски по ДДВ 1.889 1.413 
Обврски по спогодба за пензиско - 254 
Пресметани трошоци 84 70 
Обврски за останати даноци и придонеси 549 280 
Обврски по основ на камати 25 143 

Вкупно останати краткорочни 
обврски 5.706 5.604 

Вкупно обврски кон добавувачи и 
останати краткорочни обврски 8.104 8.363 

16. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ  

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се состојат од следново (во 
000 денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Приходи од наемнини 8.902 9.093 
Приходи од продажба на стоки и услуги 1.378 1.892 

Вкупно реализација 10.280  10.985 

17.  ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА  

Останатите приходи од дејноста се состојат од следново (во 000 денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Приходи од дивиденда 20 154 
Приходи од продажба на недвижности 
постројки и опрема 30 13 
Приход од отпишани побарувања 11 - 
Останати приходи 62 3 

Вкупно останати приходи од 
дејноста 123 170 



АГРОМЕХАНИКА АД - СКОПЈЕ   

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2013 И 2012 (продолжува) 

         30 

18.  НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ ТРГОВСКИ СТОКИ И  
ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ  

Набавната вредност на продадените трговски стоки и потрошените суровини и 
материјали се состојат од следново (во 000 денари):  

 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Трошоци за суровини и материјали и 
ситен инвентар 149 28 
Потрошена енергија 102 215 
Набавна вредност на продадени  
материјали 34 232 

Вкупно набавната вредност на 
продадените трговски стоки и 
потрошени суровини и материјали 285 475 

19. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

Трошоците за вработените се состојат од следново (во денари): 

Трошоци за плати 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Нето плати и надомести  3.422 3.741 
Придонеси од плата 1.356 1.485 
Персонален данок на доход од плати 245 276 

Вкупно трошоци за вработени 5.023 5.502 

Просечниот број на вработени во текот на 2013 година изнесува 14 лица (2012: 14). 

20. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА 

Останатите расходи од дејноста се состојат од следното (во денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012
Надоместоци за членови на Управен и 
надзорен одбор 650 694 
Трошоци за службени патувања 679 895 
Траен отпис на краткорочни побарувања 
поради ненаплативост 5.647 - 
Загуби од продажба на хартии од 
вредност 1.046 - 

Трошоци за осигурување 76 206 
Трошоци од судски спорови  785 1.328 
Поштенски, телефонски и интернет 
услуги 398 417 
Услуги на одржување 279 502 
Комунални трошоци  380 109 
Наемнина 322 321 
Адвокатски и др интелектуални услуги 310 427 
Останати расходи 409 533 

Вкупно останати расходи од 
дејноста 10.981 5.432 
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21. НЕТО ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

Нето приходите од финансирање се состојат од следново (во денари): 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012

Приходи од камати и курсни разлики 73 204 
Расходи за камати и курсни разлики  (1.032) (877) 

Вкупно нето расходи 
од финансирање (959) (673) 

22. ДАНОК НА ДОБИВКА 

Данокот на добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи намалени 
за расходите со одложено плаќање (даночен кредит), како и во моментот на 
исплата на дивидендата и друга распределба од добивката во согласност со 
законските прописи во Република Македонија.  
 

 2013 2012 

Данок на добивка   
Тековен данок 636 78 
Одложен данок - - 

Вкупно  данок на добивка 636 78 

Усогласувањето на данокот од добивка со добивката според извештајот за 
сеопфатна добивка е како што следи: 

 2013 2012 

Основа за оданочување за даночни цели 
(Оданочиви расходи) 6.359 777 

Тековен даночен трошок по стапка 
од 10% (2012: 10%) 636 78 

23.  ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 

Основна  

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката 
која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од 
добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот 
просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. 
 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012

Заработувачка која припаѓа на имателите 
на обични акции (9.887) (3.460) 
Пондериран просечен број на обични акции 
во оптек 35.234 35.234 

Основна (заработувачка) по акција 
(денари по акција) (280,62) (98,20) 
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24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ 

Како поврзан субјект на Друштвото за 2012 година е идентификувано Друштвото 
АРВИН ДОО - Валандово врз основа на учеството на Друштвото во главнината на 
споменатиот правен субјект. Друштвото има трансакции во текот на своите редовни 
деловни активности со поврзаниот субјект. Прегледот во продолжение го прикажува 
обемот и состојбите од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за 
годините што завршуваат на 31 декември 2013 и 2012: 
 

 31 Декември 2013 31 Декември 2012

Побарувања од деловно работење 1.711 1.762 
Обврски по основ на позајмици 1.232 1.358 
Приходи од продажба 1.108 1.592 
Расходи - - 

25. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ 

Дадени хипотеки 

Прегледот на дадените хипотеки на недвижен имот со состојба на 31 декември 
2013 година е како што следи: 

 

Опис на недвижноста ЕУР Во 000 МКД 

Деловен простор од 798 м2 на улица Маркс 
и Енгелс 3, Скопје 1.144.670 70.354 
Деловен простор од 60.4 м2 на улица Маркс 
и Енгелс 3, Скопје 170.209 10.488 
Деловен простор на улица Маркс и Енгелс 
3, Скопје 243.902 15.000 
 1.602.505 98.531 

Судски спорови 

На датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, не се евидентирани 
било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. 
Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по 
основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може 
секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека истите 
нема да резултираат во материјално значајни обврски. 

Даночни обврски 

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото за 2013 година не се ревидирани од 
страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие 
финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и 
евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква 
даночна инспекција не може да се утврдат со разумна сигурност. 
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26. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

По 31 декември 2013 година - датумот на известувањето, до денот на 
одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале 
корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни 
за објавување во овие финансиски извештаи. 
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Додаток 1 

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за 
работењето согласно одредбите на ЗТД 

 
Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја 
изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и 
објаснувачки белешки. 
 
Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и 
финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се 
подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба 
да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, 
расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за 
деловната година. 
 
Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување 
на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е 
должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за 
работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 
став 7 од ЗТД. 
 
Согласно Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се 
состои од Извештај за финансиска состојба, Биланс на успех (извештај за добивка 
или загуба и објаснувачки белешки). 
 
Како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во обрасците 
за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според 
Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики 
во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики, истите се 
обелоденети во Прилог. 
 
Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во 
Додатоците 2 и 3. 
 
Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај 
за работење. 
 
 

 

  Претседател на Управен одбор
Мито Јовановски  
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Додаток 2 
Годишна сметка за 2013 година 
- Биланс на состојба 
- Биланс на успех 
- Извештај за сеопфатна добивка 
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Додаток 3 
Годишен извештај за 2013 година 
 
 

 




