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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГЕТРО АД ‐ ГОСТИВАР 

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4‐30) на ГЕТРО 
АД ‐ ГОСТИВАР (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај 
за финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година и извештај за сеопфатна 
добивка,  извештај  за промените  во  главнината и извештај  за  паричните  текови  за 
годината што  тогаш  завршува  и  преглед  на  значајни  сметководствени  политики  и 
останати објаснувачки белешки. 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 
финансиски  извештаи  во  согласност  со  сметководствените  стандарди  кои  се 
применуваат  во  Република  Македонија  и  интерна  контрола  за  која  раководството 
смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат 
материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или 
грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа 
на  нашата  ревизија.  Ние  ја  извршивме  нашата  ревизија  во  согласност  со 
Меѓународните  стандарди  за  ревизија  и  Законот  за  ревизија  на  Република 
Македонија.  Овие  стандарди  бараат  да  ги  почитуваме  етичките  барања  и  да  ја 
планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно 
уверување  дека  финансиските  извештаи  не  содржат  материјално  погрешно 
прикажување. 

Ревизијата  вклучува  спроведување  на  постапки  за  прибавување  на  ревизорски 
докази  за  износите  и  обелоденувањата  во  финансиските  извештаи.  Избраните 
постапки  зависат  од  расудувањето  на  ревизорот,  вклучувајќи  ја  и  проценката  на 
ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато 
како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот 
ја  разгледува  интерната  контрола  релевантна  за  подготвување  и  објективно 
презентирање  на  финансиските  извештаи  на  Друштвото  со  цел  дизајнирање  на 
ревизорски  постапки  кои  што  се  соодветни  на  околностите,  но  не  и  со  цел  на 
изразување  на  мислење  за  ефективноста  на  интерната  контрола  на  Друштвото. 
Ревизијата  исто  така  вклучува  и  оценка  за  соодветноста  на  користените 
сметководствени  политики  и  на  разумноста  на  сметководствените  проценки 
направени од страна на раководството,  како и оценка на севкупното презентирање 
на финансиските извештаи. 

Веруваме  дека  ревизорските  докази  кои  ги  имаме  прибавено  се  достатни  и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

МСФИ 
ревизија 

МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ
11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје 
Даночен број: 5080012502283  
Телефон: 02 3 11 23 23 и Moбилен: 070 333 713  
www.	msfirevizija.com.mk; e‐mail: revizija@msfi.mk 	
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ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГЕТРО АД ‐ ГОСТИВАР (продолжение) 

Мислење 

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, 
во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГЕТРО АД ‐ ГОСТИВАР на ден 
31 декември 2015  година како и резултатите од работењето и паричните  текови за 
годината  што  тогаш  завршува  во  согласност  со  сметководствените  стандарди 
прифатени во Република Македонија.  

Извештај за други правни и регулативни барања 

Раководството  на  Друштвото  е  одговорно  за  изготвување  на  годишниот  извештај 
(додаток  3  кон  финансиските  извештаи)  и  годишната  сметка  (додаток  2  кон 
финансиските  извештаи)  во  согласност  со  Законот  за  трговски  друштва  и  истите  беа 
прифатени и одобрени од раководството, a кои Друштвото е во обврска да ги поднесе 
до  Централниот  регистар  на  Република  Македонија  до  30  јуни  2015  година.  Наша 
одговорност  е  да  издадеме  мислење  во  врска  со  конзистентноста  на  годишниот 
извештај  со  годишната  сметка  и  финансиски  извештаи  на  Друштвото.  Ние  ги 
извршивме  нашите  постапки  во  согласност  со  Законот  за  ревизија  на  Република 
Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот 
во  врска  со  други  информации  во  документи  кои  содржат  ревидирани  финансиски 
извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети 
во  годишниот  извештај  се  конзистентни  со  годишната  сметка  и  приложените 
ревидирани  финансиски  извештаи  на  Друштвото  за  годината  што  завршува  на  31 
декември 2015 година. 

Скопје, 29 Април 2016 година  

МСФИ Ревизија ТП ‐ 
Скопје 

   

Жарко Михајловски 
Управител 

  Жарко Михајловски 
Овластен ревизор 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА 
за годината завршена на 31 Декември 2015 

(во Денари) 

2015 
Основна 
главнина 

Законски и 
останати 
резерви 

Акумулирана 
загуба 

(добивка) 
Вкупно 

Состојба на 1 Јануари 2015  112.900.338 13.779.119 (124.496.256) 2.183.201
Усогласување   ‐ ‐ (12.610) (12.610)
 
Сеопфатна добивка: 
Добивка за 2015 година  ‐ ‐ 1.204.174 1.204.174
Останата сеопфатна добивка  ‐ ‐ 124.620 124.620

Вкупна сеопфатна добивка  ‐ ‐ 1.328.794 1.328.794
 
Трансакции со сопствениците: 
Издвојување за законски резерви  ‐ ‐ ‐
 
Состојба на  31 Декември 2015 година  112.900.338 13.779.119 (123.180.072) 3.499.385

2014         

Состојба на 1 Јануари 2014  112.900.338 13.779.119 (126.769.820) (90.363)
 
Сеопфатна добивка: 
Добивка за 2014 година  ‐ ‐ 1.381.124 1.381.124
Останата сеопфатна добивка  ‐ ‐ 892.440 892.440

Вкупна сеопфатна добивка  ‐ ‐ 2.273.564 2.273.564
 
Трансакции со сопствениците: 
Издвојување за законски резерви  ‐ ‐ ‐
 
Состојба на  31 Декември 2014 година  112.900.338 13.779.119 (124.496.256) 2.183.201

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од 
Финансиските извештаи и истите се одобрени од Раководството на 
Друштвото и се потпишани од Претседателот на Управен одбор на 

Друштвото на ден 9 Март 2016 година 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ 
за годината што завршува на 31 Декември 2015 

(во Денари) 

  31 Декември 2015  31 Декември 2014 
Готовински тек од оперативни 
активности  
Нето загуба / добивка   1.204.174 1.381.124 

Корегирано за:  
Депрецијација  6.538.606 10.250.003 
Добивка од отуѓување на 
недвижности, постројки и 
опрема  (123.000) (7.422.687) 

Побарувања од купувачи  (147.453) 279.292 

Останати побарувања  (309.064) 382.912 

Залихи  (7.018.195) (9.109.193) 

Обврски спрема добавувачи  12.792.070 (2.636.361) 

Останати краткорочни обврски  98.177 (3.127.755) 

Нето готовина од 
оперативни активности  13.035.315

 
(10.002.665)

Готовински тек од инвестицио‐
ни активности 

 

Продажба на основни средства 145.140 8.611.850 
Набавка на основни средства  (12.872.946) (257.390) 

Нето готовина од 
инвестициони 
 активности  (12.888.306)

 

8.354.460
Готовински тек од финансиски 
активности 

 

Земени кредити и позајмици ‐ 8.915.229 
Враќање на кредити и 
позајмици  ‐ (7.600.000) 

Нето готовина од 
финансиски активности   ‐

 
 (1.315.229)

Нето зголемување (намалува‐
ње) на пари и парични еквива‐
ленти   147.009

 

(332.976)

Пари и парични еквиваленти 
на почетокот на пресметковни‐
от период   466.542

 

799.518

Пари и парични еквиваленти 
на крајот на пресметковниот 
период   613.551

 

466.542

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од 
Финансиските извештаи и истите се одобрени од Раководството на 
Друштвото и се потпишани од Претседателот на Управен одбор на 

Друштвото на ден 9 Март 2016 година 
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1.  ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО 

Друштвото  за  промет  на  стоки  и  услуги  Гетро  АД  увоз  извоз  ‐  Гостивар  (натаму: 
Друштвото)  е  правен  следбеник  на  Трговското  претпријатие  “Гостиварска  трговија” 
Гостивар,  кое е  трансформирано согласно Законот  за општествен капитал  (Одлука за 
организирање и промена на статусот на Трговското претпријатие Гостиварска трговија” 
Гостивар  во  акционерско  друштво  во  мешовита  сопственост  бр.  0202‐193/2  од 
19.06.1991  година  и  Одлуката  за  издавање  на  интерни  акции  бр.  0202‐193/1  од 
19.06.1991 година).  

Друштвото  е  запишано  во  Трговскиот  Регистар  на  Република  Македонија  со 
единствен матичен број 4033531. 

Седиштето на Друштвото е на ул. Индустриска зона бб ‐ Гостивар. 

Основна  дејност  на  Друштвото  е  47.11  ‐  Трговија  на  мало  во  неспецијализирани 
продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун. 

Друштвото  влегува  во  категоријата на  јавно поседувани друштва  со издадени 10.526 
обични акции чија номинална вредност изнесува 10.726 денари.  

Просечниот  број  на  вработени  во  2015  година  изнесува  44  лица  (2014  година  44 
вработени). 

2.  ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

2.1 Основа за подготвување на финансиски извештаи 

Во  согласност  со  одредбите  на  Законот  за  трговски  (“Службен  весник  на  РМ” 
бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 
166/12,  70/13,  119/13,  120/13,  187/13,  13/14,  41/14,  138/14,  88/15  и  192/15) 
правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и 

да  подготвуваат  финансиски  извештаи  во  согласност  со  усвоените  меѓународни 
стандарди  за  финансиско  известување  објавени  во  Службен  весник  на  Република 
Македонија. 

На 29  декември 2009  година,  донесен е нов Правилник  за  водење  сметководство 
(“Службен  весник  на  РМ”  159/09,  164/10  и  107/11)  во  кој  се  објавени 
Меѓународните  сметководствени  стандарди  (МСС),  Меѓународните  стандарди  за 
финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за 
толкување  (ПКТ)  и  толкувањата  на  Комитетот  за  толкување  на  меѓународното 
финансиско  известување  (КТМФИ),  утврдени  и  издадени  од  Одборот  за 
меѓународни  сметководствени  стандарди  (ОМСС)  заклучно  со  1  јануари  2009 
година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година. 

Меѓутоа,  до  датумот  на  составување  на  придружните финансиски  извештаи  не  се 
преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на 
КТМФИ  кои  стапиле  на  сила  за  годишните  периоди  кои  започнуваат  на 1  јануари 
2009  година.  Притоа  придружните  финансиски  извештаи  на  Друштвото  се 
прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата 
и содржината на годишната сметка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
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52/11 и 174/11), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во 
МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови 
отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени 
со  наведениот  стандард.  Објавените  стандарди  и  толкувања  кои  на  сила  во 
тековниот  период,  а  кои  сé  уште  не  се  официјално  преведени  и  усвоени,  како  и 
објавените стандарди и толкувања кои сé уште не се во примена се обелоденети во 
белешките 2.2 и 2.3. 

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните 
значајни  ефекти  од  разликите  помеѓу  сметководствените  прописи  на  Република 
Македонија  и  МСФИ/МСС,  кои  можат  да  имаат  влијание  на  реалноста  и 
објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски 
извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност 
со МСФИ и МСС. 

Износите  содржани  во  финансиските  извештаи  на  Друштвото  се  прикажани  во 
македонски  денари.  Денарот  претставува  официјална  валута  на  известување  во 
Република Македонија. 

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои 
сè уште не се официјално преведени и усвоени 

На  денот  на  издавањето  на  овие  финансиски  извештаи,  подолу  наведените 
стандарди  и  измени  на  стандарди  беа  издадени  од  страна  на  Одборот  за 
меѓународни  сметководствени  стандарди  и  толкувања  објавени  од  страна  на 
Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се 
официјално усвоени во Република Македонија. 

 Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со 

кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на 
ликвидност  (ревидиран  во  март  2009,  применлив  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година); 

 Измени  на  МСФИ  1  “Првично  усвојување  на  меѓународните  стандарди  за 

финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат 
ги  применуваат  МСФИ.  Измените  се  однесуваат  на  средствата  во 
индустријата  за нафта и  гас и  утврдување дали договорите  содржат  лизинг 
(ревидиран  во  јули  2009,  применлив  за  годишни  периоди  на  известување 
кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година); 

 Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на 
Проектот  за  годишно  квалитативно  подобрување  на  МСФИ  објавен  на  16 
април 2009  година  (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 
39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и 
појаснување  на  формулацијата  во  текстот  (измените  на  стандардите  се 
применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 
1  јануари 2010  година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на 
известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година); 

 Измени  на  МСС  38  “Нематеријални  средства”  (применливи  за  годишни 
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периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година); 

 Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат 

на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во 
април  2009  година,  применлив  за  годишни  периоди  на  известување  кои 
започнуваат  на  или  по 1  јули  2009  година)  и  измени  кои  се  однесуваат  на 
трансакции на  групни  готовински плаќања врз основа на акции  (ревидиран 
во  јуни  2009  година,  применлив  за  годишни  периоди  на  известување  кои 
започнуваат на или по 1 јануари 2010 година); 

 Измени  на  КТМФИ  9  “Повторна  проценка  на  вградените  деривативи” 

(применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 
1  јули  2009  година)  и  МСС  39  “Финансиски  инструменти:  Признавање  и 
мерење”  –  Вградени  деривативи  (применливи  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година); 

 КТМФИ  18  “Пренос  на  средства  од  купувачи”  (применлив  за  годишни 

периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година); 

 “Сеопфатна  рамка  за  финансиско  известување  на  2010  година”  што 
претставува  измена  на  “Рамката  за  подготовка  и  прикажување  на 
финансиските  извештаи“  (применлива  за  пренос  на  средства  од  купувачи 
примени на или по септември 2010 година); 

 Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди 

за  финансиско  известување“  –  Ограничен  исклучок  од  споредбени 
обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат 
го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои 
започнуваат на или по 1 јули 2010 година); 

 Дополнувања  на  МСС  24  “Обелоденувања  за  поврзани  страни”  – 

Поедноставени  барања  за  обелоденувања  кај  ентитети  кои  се  под 
(значителна)  контрола  или  влијание  на  владата  и  појаснување  на 
дефиницијата  за  поврзани  страни  (применлив  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година); 

 Дополнувања  на  МСС  32  “Финансиски  инструменти:  презентирање”  – 

Сметководство  за  правата  на  издавање  на  нови  акции  (применлив  за 
годишните периоди на известување кои  започнуваат на или по 1  февруари 
2010 година); 

 Дополнувања на различни стандарди и  толкувања “Подобрувања на МСФИ 

(2010)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на 
МСФИ објавен на 6 мај  2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 
27,  МСС  34,  КТМФИ  13)  –  првенствено  со  намера  да  се  отстранат 
неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број 
од  дополнувањата  ќе  бидат  применливи  за  годишните  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година); 

 Дополнувања  на  КТМФИ  14  “МСС  19  –  Ограничување  на  дефинираните 
примања,  минималните  барања  за  финансирање  и  нивната  интеракција” 
Авансна  уплата  на  минимални  средства  потребни  за  финансирање 
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(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 
јануари 2011 година); 

 КТМФИ  19  “Подмирување  на  финансиски  обврски  со  инструменти  на 

главнината”  (применлив  за  годишни  периоди  на  известување  кои 
започнуваат на или по 1 јули 2010 година); 

 Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди 

за  финансиско  известување”  –  Висока  хиперинфлација  и  отстранување  на 
фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за 
годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јули  2011 
година); 

 Дополнувања  на  МСФИ  7  “Финансиски  инструменти:  Обелоденувања”  – 

Пренос  на  финансиски  средства  (применлив  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година); 

 Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на 
средствата  кои  се  наоѓаат  во  основата  (применлив  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година); 

 МСФИ  10  “Консолидирани  финансиски  извештаи”  (применлив  за  годишни 

периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година); 

 МСФИ  11  “Заеднички  аранжмани”  (применлив  за  годишни  периоди  на 

известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година); 

 МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив 

за  годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јануари 
2013 година); 

 МСФИ  13  “Мерење  на  објективната  вредност”  (применлив  за  годишни 

периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година); 

 МСС  27  (ревидиран  во  2011)  “Поединечни  финансиски  извештаи” 
(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 
јануари 2013 година); 

 МСС  28  (ревидиран  во  2011)  “Вложувања  во  придружени  правни  лица  и 

заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои 
започнуваат на или по 1 јануари 2013 година); 

 Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди 

за  финансиско  известување”  –  Државни  кредити  (применливи  за  годишни 
периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година); 

 Дополнувања  на  МСФИ  7  “Финансиски  инструменти:  Обелоденувања”  – 

Порамнување  на  финансиски  средства  и  финансиски  обврски  (применливи 
за  годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јануари 
2013 година); 
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 Дополнувања  на  МСФИ  10,  МСФИ  11  и  МСФИ  12  “Консолидирани 

финансиски  извештаи,  Заеднички  аранжмани  и  Обелоденувања  на 
вложувања  во  други  правни  лица:  Упатство  за  преодна  примена” 
(применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 
1 јануари 2013 година); 

 Дополнувања  на  МСС  1  “Презентација  на  финансиски  извештаи”    ‐ 

Презентација  на  ставки  од  Останата  сеопфатна  добивка  (применливи  за 
годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јули  2012 
година); 

 Дополнувања  на  МСС  19  “Користи  за  вработените”  –  Подобрување  на 

сметководството  за  користи  по  престанување  на  работниот  однос 
(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 
јануари 2013 година); 

 Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2009‐
2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ ( МСФИ 
1,  МСС  1,  МСС  16,  МСС  32  и МСС  34)  главно  поврзано  со  елиминација  на 
неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи 
за  годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јануари 
2013 година); 

 КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински 

рудници”  (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат 
на или по 1 јануари 2013 година); 

 Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 

“Обелоденувања  на  вложувања  во  други  правни  лица”  и  МСС  27 
“Поединечни  финансиски  извештаи”  –  Вложувачки  правни  лица 
(применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 
1 јануари 2014 година); 

 Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање”; 

 Порамнување  на  финансиски  средства  и  финансиски  обврски  (применливи 

за  годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јануари 
2014 година): 

 Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата” – Обелоденувања 
за  надоместувачка  вредност  за  нефинансиски  средства  (применливи  за 
годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 
година); 

 Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”; 

 Замена  на  деривативи  и  продолжување  на  сметководството  за  хеџинг 

трансакции  (применливи  за  годишни  периоди  на  известување  кои 
започнуваат на или по 1 јануари 2014 година); 

 КТМФИ  21  “Давачки”  (толкување  применливо  за  годишни  периоди  на 

известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година); 
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2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот 
период 

На  денот  на  издавањето  на  овие  финансиски  извештаи  следните  стандарди, 
ревидирања и толкувања коишто сѐ уште не се стапени на сила беа објавени: 

 МСФИ  9  “Финансиски  инструменти”  (применлив  за  годишни  периоди  на 

известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година); 

 МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за 

годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 
година); 

 МСФИ  15  “Приходи  од  договори  со  купувачи”  (применлив  за  годишни 

периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година); 

 Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 
“Учество  во  придружени  правни  субјекти  и  заеднички  вложувања”  – 
Продажба  на  или  вложувања  во  средства  на  вложувачот  и  неговиот 
придружен  правен  субјект  или  заедничко  вложување  (применливи  за 
годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 
година); 

 Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 

“Обелоденувања на вложувања во други правни лица”и МСС 28 “Учества во 
придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Вложувачки правни 
лица: Примена на исклучокот од барањата за консолидација (применливи за 
годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 
година);  

 Дополнувања  на  МСФИ  11  “Заеднички  аранжмани”  –  Сметководство  за 

стекнати удели во зеднички операции (применливи за годишни периоди на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година); 

 Дополнувања  на  МСС  1  “Презентација  на  финансиски  извештаи”  – 

Иницијатива  за  обелоденување  (применливи  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година); 

 Дополнувања  на  МСС  16  “Недвижности,  постројки  и  опрема”  и  МСС  38 

“Нематеријални  средства”  –  Појаснување  на  прифатливите  методи  за 
пресметка  на  амортизација  (применливи  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на и по 1 јануари 2016 година); 

 Дополнувања  на  МСС  16  “Недвижности,постројки  и  опрема”  и  МСС  41 
“Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни 
периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година); 

 Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани 

користи:  Придонеси  за  вработените  (применливи  за  годишни  периоди  на 
известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година); 
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 Дополнувања  на  МСС  27  “Поединечни  финансиски  извештаи”  –  Метод  на 

главнина  во  поединечни  финансиски  извештаи  (применливи  за  годишни 
периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година); 

 Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2010‐

2012) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 
2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со 
елиминација  на  неконзистентности  и  терминолошки  објаснувања 
(промените  се  применливи  за  годишни  периоди  на  известување  кои 
започнуваат на или по 1 јули 2014 година); 

 Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2011‐

2013) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 
1,  МСФИ  3,  МСФИ  13  и  МСС  40)  главно  поврзано  со  елиминација  на 
неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи 
за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1  јули 2014 
година); 

 Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2012‐
2014) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 
5,  МСФИ  7,  МСС  19  и  МСС  34)  главно  поврзано  со  елиминација  на 
неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи 
за  годишни  периоди  на  известување  кои  започнуваат  на  или  по  1  јануари 
2016 година). 

3.  ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

3.1 Приходи од продажба  

Приходите  се  мерат  според  објективната  вредност  на  надоместокот  кој  што  е 

примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава 
кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:  

 Друштвото  му  ги  пренело  на  купувачот  значајните  ризици  и  награди  од 

сопственоста над производите; 

 Друштвото  не  задржува  ниту  континуирана  менаџерска  инволвираност  до 
степенот  кој  вообичаено  се  поврзува  со  сопственоста,  ниту  пак  ефективна 
контрола над продадените производи; 

 Износот на приходот може веродостојно да се измери; 

 Веројатно  е  дека  економските  користи  поврзани  со  трансакцијата  ќе 

претставуваат прилив за Друштвото; и 

 Трошоците  кои  се  направени  или  треба  да  бидат  направени  во  врска  со 

трансакцијата можат веродостојно да се измерат. 

Приходите  од  наемнини  се  признаваат  во  добивката  и  загубата  за  периодот  со 
примена на пропорционалната метода во времетраењето на закупот. 
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3.2 Износи искажани во странска валута 

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на 
официјалните  курсеви  на  Народна  банка  на  Република Македонија  кои  важат  на 
денот на трансакцијата. 
Средствата  и  обврските  деноминирани  во  странска  валута  се  искажуваат  со 
примена на официјални  курсеви  кои  важат  на денот на извештајот  за финансиска 
состојба. 
Нето  позитивни  и  негативни  курсни  разлики,  кои  произлегуваат  од  конверзија  на 
износите  искажани  во  странска  валута,  се  вклучуваат  во  извештајот  за  сеопфатна 
добивка во периодот на настанување. 
Официјалните  девизни  курсеви  кои  беа  применети  за  искажување  на  ставките  во 
Извештајот за финансиската состојбa се следниве: 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014 

     

УСД  56,3744  50,5604 

ЕУР   61,5947  61,4814 

3.3 Трошоци за позајмување 

Сите  трошоци  настанати  во  врска  со  обврските  по  примените  краткорочни  и 
долгорочни кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати. 

3.4 Нематеријални средства 

Нематеријалните  средства  се  признаваат  според  набавната  вредност  во 
Извештајот  за  финансиската  состојба,  само  до  колку  е  веројатно  дека  идните 
економски  користи  ќе  бидат  прилив  кон  Друштвото  и  трошоците  на  средството 
можат веродостојно да се мерат. 

Депрецијацијата  на  нематеријалните  средства  се  алоцира  за  време  на  најдобро 
проценетиот  век  на  употреба.  Во  продолжение  е  дадена  годишната  стапка  на 
нематеријалните средства: 

  Корисен век  Стапки 

Софтвер       4 години  25% 
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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  според  пропорционалниот  метод,  со  цел 
набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на 
употреба.  Амортизација  не  се  пресметува  на  инвестициите  во  тек.  Изградените 
средства  се  амортизираат  со  почетокот  на  периодот  во  кој  тие  почнале  да  се 
користат.  Во  продолжение  се  дадени  ориентациони  годишни  стапки  за 
депрецијација,  применети  на  некои  позначајни  ставки  од  градежните  објекти  и 
опремата. 

Опис на недвижност, постројка и опрема 
Проценет 
корисен 

век 

Стапка на 
амортизација

Градежни објекти  40 години  2,5

Опрема за трговија  5 години  20

Опрема за загревање,вентилација и др.  5 години  20

Канцелариски и др. мебел  5 години  20

Фотокопир машина,телефакс и др.  5 години  20

Разладни уреди , витрини,комори, фрижидери и др.  5 години  20

Мерни и контролни уреди.  4 години  25

Погонски инвентар за преработка  20 години  5

Транспортни средства  4 години  25
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3.6 Финансиски средства расположиви за продажба 

Финансиските  средства  расположиви  за  продажба  вклучуваат  вложувања  во 
акции  на  банки,  други  финансиски  институции  и  трговски  друштва  кои  се 
расположиви за продажба. 
Кога  вложувањето  почетно  се  признава  друштвото  ги  мери  според  набавната 
вредност која што е објективна вредност на дадениот надоместок за истите. 
По  почетното  мерење,  односно  во  последователното  мерење  вложувањата  во 
хартии од вредност се мерат според нивната објективна вредност. 

3.7 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. 

Трошоците за набавените стоки се евидентираат според методот на просечни цени. 

3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања 

Побарувањата од купувачи  се недеривативни финансиски  средства  со фиксни или 
однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од 
купувачи  (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки 
во  банките  и  готовината)  се  прикажуваат  по  амортизирана  набавна  вредност  со 
употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување. 

3.9 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. 

3.10 Обврски за кредити  

Обврските по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност 
намалена  за  трошоците  на  трансакција.  Кредитите  и  позајмиците  последователно 
се  мерат  според  амортизираната  набавна  вредност  со  примена  на  методата  на 
ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа 
на  ефективен  принос.  Методата  на  ефективна  каматна  стапка  е  метода  на 
пресметување  на  амортизираната  набавна  вредност  на  финансиската  обврска  и 
распределување на  расходите  по  основ на  камати  во  текот  на  периодот  на  кој  се 
однесуваат.  Ефективната  каматна  стапка  е  стапката  која  точно  го  дисконтира 
очекуваниот  тек  на  идните  парични  плаќања  во  текот  на  очекуваниот  век  на 
финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период. 
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3.11 Обврски спрема добавувачи и останати обврски 

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната 
вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат 
по амортизирана набавна вредност.  

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна 

вредност  на  финансиската  обврска  и  на  распределба  на  трошокот  од  камата  во 
текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги 
дисконтира  очекуваните  идни  парични  плаќања  или  примања  во  текот  на 
очекуваниот  животен  век  на  инструментот  или,  до  нето  сметководствената 
вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање. 

3.12 Оданочување 

Тековен данок на добивка 

Данокот  на  добивка  се  пресметува  согласно  одредбите  на  релевантните 
законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок 
се  врши  аконтативно.  Крајниот  данок  по  стапка  од  10%  се  пресметува  на 
утврдената  добивка  од  извештајот  за  сеопфатната  добивка,  коригирана  за 
одредени  ставки  согласно  законските  одредби.  Овие  корекции  главно  се 
однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не 
се признаваат за целите на оданочувањето. 

Пресметувањето  и  плаќањето  на  данокот  на  добивка  за  фискалната  2015  и 
2014 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот 
на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот 
ефект  на  приходи  и  трошоци  кои  се  неоданочиви  или  неодбитни  при 
утврдувањето на оданочивата добивка 

Одложен данок на добивка 

Одложениот  данок  се  признава  на  разликата  помеѓу  сметководствената 
вредност  на  средствата  и  обврските  во  финансиските  извештаи  и  нивната 
соодветна  даночна  основа  употребена  при  пресметката  на  оданочливата 
добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.  

Одложените  даночни  обврски  се  признаваат  за  сите  оданочливи  временски 
разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски 
разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка 
којашто  ќе биде предмет на оданочување и  во однос на  која  ќе може да  се 
искористат временските разлики како одбитна ставка. 

Одложените  даночни  средства  и  обврски  се  вреднуваат  според  даночните  стапки 
кои  се  очекува  да  се  применат  во  периодот  во  кој  обврските  се  исплатени  или 
средствата  се  реализирани,  а  произлегуваат  од  пропишаните  даночни  стапки  (и 
закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. 
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3.13 Користи за вработените 

3.13.1 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. 

3.13.2 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. 

3.14 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. 

3.15 Неизвесни обврски и неизвесни средства 

Неизвесна  обврска  е  можна  обврска  што  произлегува  од  минати  настани,  a  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 CO ФИНАНСИСКИ РИЗИК 

Bo 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 
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надлежен Управниот  одбор.  Основата  на  управувањето  со финансискиот  ризик  се 
состои  во  изнаоѓање  начини  за  навремено  минимизирање  на  потенцијалните 
негативни ефекти. 

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. Предмет на анализа е и конкуренцијата. Пазарниот 
ризик на друштвото е умерен и истиот се зголемува со влезот на нови конкуренти 
на пазарот на кој работи друштвото. 

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. Co  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. 

4.4 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 



ГЕТРО АД ‐ ГОСТИВАР 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2015 (продолжува) 

         21 

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.  

5.  КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ 

Изготвувањето  на  финансиските  извештаи  во  согласност  со  МСФИ  бара  од 
Друштвото  да  употребува  проценки  и  претпоставки  кои  влијаат  на  прикажаните 
износи на средства и обврски и обелоденување на неизвесни средства и обврски на 
датумот на известување, како и на приходите и трошоците за извештајниот период. 
Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот 
на  изготвувањето  на  Извештајот  за  финансиската  состојба.  Актуелните  резултати 
можат да се разликуваат од овие проценки. 

Проценките  се  разгледуваат  периодично  и  промените  во  проценките  се 

прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати. 

Најзначајната  употреба  на  расудувања  и  проценки  се  однесуваат  на 
обезвреднување  на  финансиските  и  нефинансиските  средства,  финансиските 
обврски и проценката за резервирања за  судски спорови и вреднувањето на нето 
реализационата  цена  на  залихите,  односно  надоместивата  вредност  на 
материјалните и нематеријалните средства. 

Друштвото  има  политика  за  обелоденувања  на  информации  за  објективната 
вредност на оние компоненти од  средствата и обврските  за  кои  со расположливи 
пазарни  цени  и  за  оние  кај  кои  објективната  вредност  може  значително  да  се 
разликува од сметководствена вредност. Во РМ не постои доволно ниво на пазарно 
искуство,  стабилност  и  ликвидност  за  купопродажба  на  побарувања  и  други 
финансиски  средства  или  обврски  и  оттука  за  истите  во  моментов  не  се 
расположливи  пазарни  цени.  Како  резултат,  во  отсуство  на  активен  пазар, 
објективната  вредност  не  може  да  биде  утврдена  на  веродостојна  основа. 
Раководството  на  Друштвото  ја  проценува  севкупната  изложеност  на  ризик  и  во 
случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани 
во  сметководството  не  би  можела  да  биде  реализирана,  се  врши  исправка  на 
вредноста. 
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6.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА  

Приходите од продажба се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015  31 Декември 2015 

Приходи од продажба на трговска стока 
на мало  109.192.896  108.547.898 

Приходи од продажба на трговска стока 
на големо  366.349  3.178 

Приходи од услуги   11.392.691  10.951.681 

Вкупно приходи од продажба  120.951.936  119.502.757 

7.  НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИ  
И УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ  

Набавната  вредност  на  стоки  и  услуги  со  карактер  на  материјални  трошоци  се 
состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015  31 Декември 2014 

Набавна вредност на трговски стоки  96.918.156  92.779.912 

Потрошена електрична енергија  4.396.436  4.104.652 

Други трошоци  66.360  45.100 

Набавна вредност на стоката и 
трошоци за материјали   101.380.952  96.929.664 
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8.  ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

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

  31 Декември 2015  31 Декември 2014 

Нето плати  5.948.028  5.654.567 

Персонален данок и придонеси од 
плати  2.514.252  2.444.939 

Вкупно трошоци на 
вработените  8.462.280  8.099.506 

9.  ОСТАНАТИ РАСХОДИ 

Останатите оперативни расходи од работење се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Трошоци за телефон и поштенски услуги 128.390  122.473 

Услуги за тековно одржување  173.134  135.999 

Банкарски трошоци  135.513  241.094 

Данок на имот и надомест за уредување 
на градежно земјиште   2.607.198  8.603.624 

Регрес за годишен одмор  449.466  454.347 

Други трошоци  1.185.533  2.863.437 

Вкупно останати расходи  4.679.234  12.420.974 

Другите  трошоци  во  износ  од  1.185.533  денари  во  најголем  дел  се  состојат  од: 
вредносно усогласување на краткорочни побарувања во износ од 134.413 денари, 
услуги за обезбедување на имот во износ од 254.244 денари, закупнини во износ од 
123.000 денари, останати услуги во износ од 390.957 денари  и други трошоци. 

10.  НЕТО РАСХОДИ  ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

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

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Приходи од камати и курсни разлики  18.591  10.066 

Расходи за камати и курсни разлики   (103.077)  (660.178) 

Вкупно нето расходи  
од финансирање  (84.486)  (650.112) 
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11.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

Нематеријалните средства се состојат од следново (во денари): 

2015 
Софтвер и 
лиценци 

ВКУПНО 

  

Набавна вредност 

Салдо на 1 Јануари 2015  1.278.834 1.278.834

Зголемувања  ‐ ‐

Намалувања  ‐ ‐

Салдо на 31 Декември 2015  1.278.834 1.278.834

   

 Акумулирана амортизација 

Салдо на 1 Јануари 2015  1.167.815 1.167.815

Амортизација  30.225 30.225

Намалувања  ‐ ‐

Салдо на 31 Декември 2015  1.198.040 1.198.040

Нето сметководствена вредност на 
31 Декември 2015  80.794 80.794

Нето сметководствена вредност на  
1 Јануари 2015  111.019 111.019

2014     

  

Набавна вредност 

Салдо на 1 Јануари 2014  1.185.834 1.185.834

Зголемувања  93.000 93.000

Намалувања  ‐ ‐

Салдо на 31 Декември 2014  1.278.834 1.278.834

   

 Акумулирана амортизација 

Салдо на 1 Јануари 2014  1.112.125 1.112.125

Амортизација  55.690 55.690

Намалувања  ‐ ‐

Салдо на 31 Декември 2014  1.167.815 1.167.815

Нето сметководствена вредност на 
31 Декември 2014  111.019 111.019

Нето сметководствена вредност на  
1 Јануари 2014  73.709 73.709
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12.  НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА 

Нематеријални средства, недвижности, постројки и опрема се состојат од следново 
(во денари): 

2015  Земјиште
Градежни 
објекти 

Опрема 
Инвестиции 

во тек 
ВКУПНО 

 Набавна вредност     
Салдо на 1 Јануари 2015  6.855.904 196.923.755 118.617.310 ‐  322.396.969
Пренос од инвестиции во тек  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐
Зголемување  ‐ 88.466 72.034 12.872.946  13.033.446
Намалување  ‐ ‐ (1.453.567) ‐  (1.453.567)

Салдо на 31 Декември 2015  6.855.904 197.012.221 117.235.777 12.872.946  333.976.848

Акумулирана амортизација  
Салдо на 1 Јануари 2015  ‐ 62.906.291 98.802.176 ‐  161.708.467
Депрецијација за 2015  ‐ 4.872.563 1.635.818 ‐  6.508.381
Намалување  ‐ ‐ (1.453.567) ‐  (1.453.567)

Салдо на 31 Декември 2015  ‐ 67.778.854 98.984.427 ‐  166.763.281

Нето сметководствена 
вредност на 31 Декември 2015  6.855.904 129.233.367 18.251.350 12.872.946  167.213.567

Нето сметководствена 
вредност на 1 Јануари 2015  6.855.904 134.017.464 19.815.134 ‐  160.688.502

2014           

 Набавна вредност     
Салдо на 1 Јануари 2014  6.855.904 199.609.242 113.593.259 5.679.661  325.738.066
Пренос од инвестиции во тек  ‐ ‐ 5.679.661 (5.679.661)  ‐
Зголемување  ‐ ‐ 164.390 ‐  164.390

Намалување  ‐ (2.685.487) (820.000) ‐  (3.505.487)

Салдо на 31 Декември 2014  6.855.904 196.923.755 118.617.310 ‐  322.396.969
Акумулирана амортизација  
Салдо на 1 Јануари 2014  ‐ 59.479.941 94.350.537 ‐  153.830.478
Депрецијација за 2014  ‐ 4.922.674 5.271.639 ‐  10.194.313

Намалување  ‐ (1.496.324) (820.000) ‐  (2.316.324)

Салдо на 31 Декември 2014  ‐ 62.906.291 98.802.176 ‐  161.708.467

Нето сметководствена 
вредност на 31 Декември 2014  6.855.904 134.017.464 19.815.134 ‐  160.688.502

Зголемувањето на инвестициите во тек е резултат на изградба на градежен објект со 
цел проширување на дејноста на друштвото.  

Намалувањето на опремата е резултат на продажба на комбе марка Iveko.  
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13.  ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Долгорочните финансиски средства се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Вложувања во хартии од вредност 
расположиви за продажба на 1 јануари  1.583.880  691.440 

Добивка (Загуба) од сведување на 
објективна вредност  124.620  892.440 

Вкупно вложувања во 
хартии од вредност  1.708.500  1.583.880 

Согласно  Извештајот  за  имател  со  состојба  на  ден  31.12.2015  година  добиен  од 
Централниот  депозитар  на  Република  Македонија  Друштвото  поседува  4.020 
обични акции во Стопанска Банка АД ‐ Скопје.  

14.  ЗАЛИХИ 

Залихите се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Трговска стока во продавница  39.789.177  32.770.982 

Амбалажа  19.786  19.786 

Вкупно залихи  39.808.963  32.790.768 

Сметководствената политика за залихите е дадена во Белешката 3 под 3.7 Залихи. 

15.  ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Побарувања од купувачи во земјата  1.089.707  942.254 

Вкупно побарувања од купувачи  1.089.707  942.254 
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16.  ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА  

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2014 31 Декември 2014

Побарувања за дадени аванси   249.912  558.962 

Други краткорочни побарувања  705.995  87.881 

Вкупно други краткорочни 
побарувања  955.907  646.843 

17.  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

Паричните средства се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Парични средства на денарски сметки  26.187  50.746 

Парични средства во благајна  587.364  415.796 

Вкупно парични средства  613.551  466.542 

18.  СОСТОЈБА НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ 

Друштвото во Трговскиот Регистар на Република Македонија има запишано основна 
главнина во износ од 112.900.338 денари.  

Друштвото  издвојува  задолжителна  општа  резерва  која  се  формира  по  пат  на 
зафаќање  од  добивката.  Оваа  резерва  се  пресметува  и  издвојува  како  процент 
утврден со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото кој не може да 
биде помал од 5 % од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат 
износ  кој  е  еднаков  на  една  десеттина  од  основната  главнина.  Додека  не  се 
постигне  пропишаниот  минимум,  задолжителната  општа  резерва  може  да  се 
користи само за надоместување на загубата. 

До  колку  создадената  резерва  се  намали,  мора  да  се  надомести  сé  додека  не  го 
достигне  пропишаниот  минимум.  Законската  резерва  може  да  се  употребува  за 
покривање на загубата. 

Кога  законската  резерва  ќе  го  надмине  најмалиот  износ  акционерите  може  да 
донесат  Одлука,  вишокот  да  се  користи  за  дополнување  на  дивиденда,  доколку 
истиот за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ. 

Усогласувањето  и  движењето  во  капиталот  и  резервите  е  даден  во Извештајот  за 
промените во капиталот за годината што завршува на 31 Декември 2015, на страна 
6.   
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18.1 Состојба на акциите 

Состојбата на бројот на акциите по родови на акции и сопственици е следнава: 

Родови на ак‐
ции 

Во сопственост на Состојба

2015  01.01.15 % Зголем. Намал.  31.12.15  %

Обични акции 
Г ‐дин Гајур Идризи 10.054 95,52% 16 ‐  10.070  95,67%
Други акционери ‐
физички лица  472 4,48% ‐ (16)  456  4,33%

  Вкупно  10.526 100% ‐ ‐  10.526  100%
2014  01.01.14 % Зголем. Намал.  31.12.14  %

Обични акции 
Г ‐дин Гајур Идризи 10.054 95,52% ‐ ‐  10.054  95,52%
Други акционери ‐
физички лица  472 4,48% ‐ ‐  472  4,48%

  Вкупно  10.526 100% ‐ ‐  10.526  100%

Номиналната вредност на една акција изнесува 10.726 денари. 

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и пра‐
во на глас во Собранието на акционери. 

19. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која 
припаѓа на имателите на акците со пондерираниот просечен број на обични акции 
во оптек во текот на годината на Друштвото 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Заработувачка која им припаѓа на 
имателите на акции (во денари)  1.204.174  1.381.124 

Пондериран просечен број на обични 
акции во оптек  10.526  10.526 

Основна заработувачка по акција 
(во денари)  114,40  131,21 

 
20.  ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ  

Долгорочните обврски се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015  31 Декември 2014 

Долгорочни обврски по кредити и 
позајмици  166.067.836  166.067.836 

Вкупно долгорочни обврски  166.067.836  166.067.836 

Долгорочни  обврски  по  кредити  и  позајмици  во  вкупен  износ  од  166.067.836 
денари  се  обврски  по  долгорочни  девизни  позајмици  кон  г‐дин  Гајур  Идризи  во 
износ од 144.567.836  денари и обврски по долгорочна денарски позајмици  кон  г‐
дин Насир Идризи во износ од 21.500.000 денари врз основа на следните договори: 
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 Договор за девизна позајмица од г‐дин Гајур Идризи склучен на ден 16.06.2005 
година во износ од 1.000.000 евра и анекс кон договорот  од 31.12.2007 година 
со рок на враќање од 10 години од денот на склучување на анекс договорот; 

 Договор за девизна позајмица од г‐дин Гајур Идризи склучен на ден 27.12.2004 
година во износ од 800.000 евра, и анекс кон договорот  од 25.12.2007 година со 
рок на враќање од 10 години од денот на склучување на анекс договорот 

 Девизни позајмици од г‐дин Гајур Идризи склучен на ден 09.06.2000  година во 
износ од 255.646 евра и  11.07.2000 година во износ од 304.218 евра.  

 Договор  за  денарска  позајмица  од  г‐дин  Насир  Идризи  склучен  на  ден 
25.04.2006  година  во  износ  од  21.500.000  денари,  и  анекс  кон  договорот  од 
02.01.2010  година со рок на враќање од 10  години од денот на склучување на 
анекс договорот. 

21.  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015  31 Декември 2014 

Добавувачи од земјата  31.358.176  19.410.294 

Добавувачи во странство  853.978  9.790 

Вкупно краткорочни обврски  
спрема добавувачи  32.212.154  19.420.084 

22.  ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (во денари): 

  31 Декември 2015 31 Декември 2014

Обврски врз основа на краткорочни 
кредити  8.915.229  8.610.000 

Обврски спрема работници  733.168  594.008 

Обврски за даноци  33.427  39.660 

Други обврски 9.790  315.019 

Вкупно други краткорочни 
обврски  9.691.614  9.558.687 

23. ДАНОЧЕН РИЗИК 

Од  страна  на  Управата  за  јавни  приходи  на  Република Македонија  кај  Друштвото 
нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки, и како последица на тоа, 
би можело некои трансакции да бидат оспорени од страна на даночните органи и 
друштвото  би  можело  да  се  соочи  со  дополнителни  обврски  за  даноци,  казни  и 
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камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските 
органи можат  да  направат  контрола  со  цел  утврдување  на  даночните  обврски  на 
Друштвото е пет години.  

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА 

Друштвото не  е вклучено во судски постапки од своето редовно работење.  
 

25.  ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ  

По 31 декември 2015 година ‐ датумот на известувањето, до денот на одобрување 
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. 





ГЕТРО АД ‐ ГОСТИВАР 

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2015 (продолжува) 

         32 

                                    Додаток 2 
Годишна сметка за 2015 година 
‐ Биланс на состојба 
‐ Биланс на успех 
‐ Извештај за сеопфатна добивка 
 
 

 

 



Биланс на состојба

ЕМБС: 04033531
Целосно име: Друштво за промет на стоки и услуги ГЕТРО АД увоз извоз Гостивар
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2015

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

1
- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031)

169.002.861,00 162.383.401,00

2
- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008)

80.794,00 111.019,00

4
- - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и
слични права

80.794,00 111.019,00

9
- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019)

167.213.567,00 160.688.502,00

10 - - Недвижности (011+012) 136.089.270,00 140.873.367,00

11 - - Земјиште 6.855.903,00 6.855.903,00

12 - - Градежни објекти 129.233.367,00 134.017.464,00

13 - - Постројки и опрема 9.246.274,00 9.920.179,00

14 - - Транспортни средства 101.437,00 67.212,00

15
- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел

8.903.640,00 9.827.744,00

18 - - Материјални средства во подготовка 12.872.946,00

21
- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
(022+023+024+025+026+030)

1.708.500,00 1.583.880,00

26
- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност
(027+028+029)

1.708.500,00 1.583.880,00

29
- - Вложувања во хартии од вредност според
објективната вредност преку добивката или
загубата

1.708.500,00 1.583.880,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 42.468.128,00 34.846.407,00

37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 39.808.963,00 32.790.768,00

39
- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми

19.786,00 19.786,00

42 - - Залихи на трговски стоки 39.789.177,00 32.770.982,00

45
- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051)

2.045.614,00 1.589.097,00

47 - - Побарувања од купувачи 1.089.707,00 942.254,00

48 - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи 249.912,00 558.962,00

49
- - Побарувања од државата по основ на даноци,
придонеси, царина, акцизи и за останати давачки
кон државата (претплати)

705.995,00 87.881,00

59
- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)

613.551,00 466.542,00

60 - - Парични средства 613.551,00 466.542,00

63
- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062)

211.470.989,00 197.229.808,00

65
- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

3.499.385,00 2.183.201,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 112.900.338,00 112.900.338,00

70
- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

1.085.400,00 960.780,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 13.779.119,00 13.779.119,00
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Биланс на успех

72 - - Законски резерви 13.779.119,00 13.779.119,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 125.469.646,00 126.838.160,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 1.204.174,00 1.381.124,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 207.971.604,00 195.046.607,00

85 - - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 166.067.836,00 166.067.836,00

90 - - Обврски по заеми и кредити 166.067.836,00 166.067.836,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 41.903.768,00 28.978.771,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 32.212.154,00 19.420.084,00

98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 9.790,00 9.790,00

99
- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати

733.168,00 594.008,00

101 - - Тековни даночни обврски 33.427,00 39.660,00

104 - - Обврски по заеми и кредити 8.915.229,00 8.915.229,00

111
- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

211.470.989,00 197.229.808,00

Ознака за АОП Опис Нето за
тековна година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за
тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 122.509.686,00 129.874.389,00

202 - - Приходи од продажба 120.951.936,00 119.502.757,00

203 - - Останати приходи 1.557.750,00 10.371.632,00

207
- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)

121.061.072,00 127.700.147,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 4.462.796,00 4.149.752,00

209 - - Набавна вредност на продадените стоки 96.918.156,00 92.779.912,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 1.087.956,00 962.359,00

212 - - Останати трошоци од работењето 2.959.349,00 8.977.034,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 8.950.946,00 8.572.803,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 5.948.028,00 5.654.567,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 228.929,00 195.032,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 2.285.323,00 2.249.907,00

217 - - Останати трошоци за вработените 488.666,00 473.297,00

218
- - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства

6.538.606,00 10.250.003,00

220
- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

134.413,00 527.007,00

222 - - Останати расходи од работењето 8.850,00 1.481.277,00

223
- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233)

18.591,00 10.066,00

230
- - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

24,00 115,00

231
- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со
неповрзани друштва

18.567,00 9.951,00

234
- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243)

103.077,00 660.178,00

239
- - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва

101.000,00 500.000,00

240
- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
неповрзани друштва

2.077,00 160.178,00

246
- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245)

1.364.128,00 1.524.130,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 1.364.128,00 1.524.130,00

252 - - Данок на добивка 159.954,00 143.006,00

255
- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254)

1.204.174,00 1.381.124,00

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови на
работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)

44,00 44,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00 12,00
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Државна евиденција

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 1.204.174,00 1.381.124,00

260
- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво

1.204.174,00 1.381.124,00

269 - - Добивка за годината 1.204.174,00 1.381.124,00

271
- - Останата сеопфатна добивка
(273+275+277+279+281+283) -
(274+276+278+280+282+284)

124.620,00 892.440,00

275
- - Добивки од повторно мерење на финансиски
средства расположливи за продажба

124.620,00 892.440,00

286 - - Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 124.620,00 892.440,00

288
- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)

1.328.794,00 2.273.564,00

289
- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на
акции на матичното друштво

1.328.794,00 2.273.564,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

613
- - Набавна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба

1.278.834,00 1.278.834,00

614
- - Вредносно усогласување на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба

30.225,00

615
- - Акумулирана амортизација на
компјутерскиот софтвер развиен за сопствена
употреба

1.167.815,00 1.167.815,00

616
- - Сегашна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба (< или
= АОП 004 од БС)

80.794,00 111.019,00

625 - - Земјишта 6.855.903,00 6.855.903,00

631
- - Набавна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност

197.012.221,00

632
- - Вредносно усогласување на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

4.872.563,00

633
- - Акумулирана амортизација на градежни
објекти од високоградба кои се користат за
вршење на дејност

62.906.291,00

634
- - Сегашна вредност на градежни објекти од
високоградба кои се користат за вршење на
дејност (< или = АОП 012 од БС)

129.233.367,00

635 - - Набавна вредност на објекти од нискоградба 199.609.242,00

636
- - Вредносно усогласување на објекти од
нискоградба

2.685.487,00

637
- - Акумулирана амортизација на објекти од
нискоградба

62.906.291,00

638
- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба
(< или = АОП 012 од БС)

134.017.464,00

643 - - Набавна вредност на компјутерска опрема 5.739.133,00 5.739.133,00

644
- - Вредносно усогласување на компјутерска
опрема

48.419,00

645
- - Акумулирана амортизација на компјутерска
опрема

5.574.262,00 5.574.262,00

646
- - Сегашна вредност на компјутерска опрема
(< или = АОП 012 од БС)

116.452,00 164.871,00

675

- - Краткорочни обврски по заеми и кредити
кон физички лица, трговци-поединци,
занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на
дејност и непрофитни организации во земјата(<
или = АОП 095 од БС)

8.915.229,00

677

- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон
физички лица, трговци-поединци, занаетчии,
земјоделци, самостојни вршители на дејност и
непрофитни организации во земјата(< или =
АОП 085 од БС)

21.500.000,00
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Структура на приходи по дејности

690
- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП
202 од БУ)

109.259.245,00 108.539.976,00

696
- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од
БУ)

11.392.691,00 10.951.681,00

699
- - Добивки од продажба на нематеријални и
материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)

8.611.850,00

710
- - Останати приходи од работењето (< или =
АОП 203 од БУ)

1.557.750,00 1.769.848,00

721
- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од
БУ)

11.100,00

722 - - Униформи-заштитна облека и обувки 66.360,00 34.000,00

725
- - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ)

4.396.436,00 4.104.652,00

731
- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ)

128.390,00 122.473,00

735
- - Наемнини за деловни простории во земјата
(< или = АОП 211 од БУ)

123.000,00 123.000,00

744
- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ)

449.466,00 454.347,00

760
- - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ)

37.889,00 28.746,00

761
- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ)

135.513,00 241.094,00

762
- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или
= АОП 212 од БУ)

2.607.198,00

763
- - Придонеси кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ)

2.285.323,00

765
- - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ)

98.099,00 8.603.624,00

766
- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго
(< или = АОП 222 од БУ)

558.918,00

767
- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од
БУ)

205.285,00

771
- - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

48,00 46,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

2378
- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани
продавници, претежно со храна, пијалаци и
тутун

122.528.277,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на
Централниот Регистар.
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                                    Додаток 3 
Годишен извештај за работењето 
 
 
 

 
 

 

 








