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19. Предлог Одлука за определување на награда на 
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на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 
2016 година и на Годишниот извештај на Управниот 
одбор за консолидираните финансиски резултати на 
Друштвото во 2016 година 

11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на 
Надзорниот одбор за резултатите од контролата над 
управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 
година

10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за 
резултатите од контролата над управувањето и 
раководењето со Друштвото во 2016 година 

7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната 
Годишна сметка, Консолидираните финансиски 
извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 
1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на 
независните ревизори

23. Извештај за ангажман за уверување во постапка за 
одобрување на зделка со заинтересирана страна на 
Друштвото   

13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на 
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14. Предлог Одлука за распоредување на добивката по 
Годишната сметка на Друштвото за 2016 година

15. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по 
Годишната сметка на Друштвото за 2016 година                   
( дивиденден календар )

16. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со 
откуп

18. Предлог Одлука за избор на членови на Надзорниот 
одбор на Друштвото
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1. Дневен ред 

2. Годишна сметка на Друштвото за 2016 година

3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2016 
година и Извештај на независните ревизори

6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и 
подружниците за 2016 година и Извештај на независните 
ревизори

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, 
Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 
периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот 
на независните ревизори

5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2016 
година
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ДНЕВЕН РЕД 

  I   ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

-  Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;  

-  Определување  бројач/и на гласови; 

           - Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни   
полномошници; 

- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на 
Собранието (кворум) на Друштвото; 

II.РАБОТЕН ДЕЛ 

1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и 
Годишниот  извештај за  2016 година на Друштвото 

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните 
финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и 
Извештајот на независните ревизори 

    - Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, 
Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 
периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на 
независните ревизори;  

1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка,      
Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и 
подружниците за 2016 година и Извештајот на 
независните ревизори  

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната 
годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на 
Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 
31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори 

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот 
одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на 
Годишниот извештај на Управниот одбор за 
консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 
2016 година 

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на 
Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 
година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за 
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консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 
2016 година 

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за 
резултатите од контролата над управувањето и 
раководењето со Друштвото во 2016 година 

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на 
Надзорниот одбор за резултатите од контролата над 
управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година; 

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на 
членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година;  

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на 
членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 
година  

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на                                                                            
Друштвото за 2016 година

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по 
Годишната сметка на Друштвото за 2016 година;  

- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната 
сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар); 

- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 

3. Донесување одлуки за отповикување и избор на членови на 
Надзорниот одбор на Друштвото 

- Предлог: Одлука за отповикување на членовите на 
Надзорниот одбор на Друштвото; 

-  Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор 
на Друштвото; 

- Предлог: Одлука за определување награда на членовите на 
Надзорниот одбор

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на       
Друштвото за 2017 година 

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на 
Финансиските извештаи на Друштвото за  2017 година 

5. Одобрување  на  зделка со заинтересирана страна

 - Предлог: Одлука за одобрување на зделка со 
заинтересирана страна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Период Контролор

на ден 31.12. 2016 година

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

Тековна

година

Претходна

година

(во денари)

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

1.

АКТИВА:

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

(002+009+020+021+031)

001

1 2 3 4 5 6

5.702.461.579 5.389.733.493

20.686.106 30.966.2772.
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

(003+004+005+006+007+008)

3. Издатоци за развој 003

002

5. Гудвил 005

4.
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци 

и слични права
004 19.922.176 30.202.347

763.930 763.930

6. Аванси за набавка на нематеријални средства

7. Нематеријални средства во подготовка 007

006

9.
II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

(010+013+014+015+016+017+018+019)
009

8. Останати нематеријални средства 008

3.667.872.471 3.571.655.683

2.845.029.296 2.825.570.601010

10.б. Градежни објекти 012

852.019.965

1.993.009.331

11. Постројки и опрема 013

828.314.495

10. Недвижности (011+012)

10.а. Земјиште 011

1.997.256.106

23.726.098 20.266.393

186.879.996 177.789.250

414.446.835 431.748.810

13. Алат, погонски и канцелариски инвентар и  мебел 015

12. Транспортни средства 014
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2
14. Биолошки средства 016

3 4

16. Материјални средства во подготовка 018

15. Аванси за набавка на материјални средства 017 22.651.693 21.584.699

168.925.823 88.501.000

6.212.730 6.194.93017. Останати материјални средства

18. III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020

019

20. Вложувања во подружници 022

19.
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(022+023+024+025+026+030)
021 2.013.903.002 1.787.111.533

290.917.983 62.589.679

536.990.150 1.687.078.17821.
Вложувања во придружени друштва и учества

во заеднички вложувања

22.
Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва
024

023

24.
Вложувања во долгорочни хартии од вредност

(027+028+029)
026

23. Побарувања по дадени долгорочни заеми 025 35.538.891 37.443.676

1.150.455.978 0

1.150.455.978

24.а.
Вложувања во хартии од вредност

кои се чуваат до доспевање 

24.б.
Вложувања во хартии од вредност 

расположиви за продажба
028

027

25. Останати долгорочни финансиски средства 030

24.в.
Вложувања во хартии од вредност според 

објективната вредност преку добивката или загубата
029

0 026. V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)

27. Побарувања од поврзани друштва 032

031

29. Останати долгорочни побарувања 034

28. Побарувања од купувачи 033

1.708.446.073 1.878.157.672

30. VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

31. Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036

035

33. Залихи на суровини и материјали 038

32. I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 037 820.024.509 679.700.697

149.098.927 178.658.241

73.457 73.472

2.163.227 2.163.227

34.
Залихи на резервни делови, ситен инвентар,

амбалажа и автогуми

35.
Залихи на недовршени производи

и полупроизводи
040

039

37. Залихи на трговски стоки 042

36 Залихи на готови производи 041 190.158 13.595.543

668.498.740 485.210.214

38. Залихи на биолошки средства 043

МАКПЕТРОЛ  АД
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Износ
Тековна

година

Претходна

година

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

39.
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
044

1 2 3 4 5 6

587.164.459 798.263.366

44.047.534 84.007.213

40.
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(046+047+048+049+050+051)

41. Побарувања од поврзани друштва 046

045

43. Побарувања за дадени аванси на добавувачи 048

42. Побарувања од купувачи 047 455.818.651 640.753.667

73.605.762 65.095.256

6.941.657 368.071

6.607.061 7.773.996

44.

Побарувања од државата по основ на даноци, 

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки 

кон државата (претплати)

45. Побарувања од вработените 050

049

47.
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

(053+056+057+058)
052

46. Останати краткорочни побарувања 051 143.794 265.163

461 116.111.299

461 46148. Вложувања во хартии од вредност (054+055)

48.а. Вложувања кои се чуваат до доспевање 054

053

49. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва 056

48.б.
Вложувања според објективната вредност 

преку добивката или загубата
055 461 461

116.110.838

50. Побарувања по дадени заеми 

51. Останати краткорочни финансиски средства 058

057

52.а. Парични средства 060

52.
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(060+061)
059 301.256.644 284.082.310

137.717.644 148.874.810

163.539.000 135.207.500

100.198.889 162.116.751

52.б. Парични еквиваленти

53.
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ 

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
062

061

55. В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА 064

54.
ВКУПНА АКТИВА: 

СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)   
063 7.511.106.541 7.430.007.916

3.129.688.911 3.185.637.423

3.831.098.413 3.453.942.309

3.483.842.000 3.483.842.000

56.

ПАСИВА:

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

57. I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066

065

59. III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) 068

58. II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

713.650 345.700

60. IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ 

ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ 

НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

070

069

63.  Законски резерви 072

62. VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071 0 0

64. Статутарни резерви 073

65. Останати резерви 074
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

5 6

Тековна

година

Претходна

година

1 2

66. VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 075

3 4

68. IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 077

67. VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076 30.245.391 43.313.077

376.788.154 13.067.686

069. X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

70.
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ 

НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
079

078

72. Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 081

71. XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080

3.598.691.664 3.884.468.627

2.234.300 2.380.320

2.234.300 2.380.320

73.
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ 

И ТРОШОЦИ (083+084)

74.
Резервирања за пензии, отпремнини

и слични обврски кон вработените
083

082

76. II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 085

75.
Останати долгорочни резервирања

за ризици и трошоци
084

0 0

77. Обврски спрема поврзани друштва

78. Обврски спрема добавувачи 087

086

80. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 089

79. Обврски за аванси, депозити и кауции 088

81. Обврски по заеми и кредити 

82. Обврски по хартии од вредност 091

090

84. Останати долгорочни обврски 093

83. Останати финансиски обврски 092

3.596.457.364 3.882.088.307

85. III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

86. IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) 095

094

88. Обврски спрема добавувачи 097

87. Обврски спрема поврзани друштва 096 30.307.236 28.296.388

1.835.408.411 1.458.004.151

37.850.066 33.101.24089. Обврски за аванси, депозити и кауции 098

90
Обврски по основ на даноци и придонеси на плата

и надомести на плата
099

258.585.762

91. Обврски кон вработените 100

92. Тековни даночни обврски 

22.071.443 21.945.489

102

46.184.784 45.976.132

101 21.315.982

94. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 103

93. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци

1.336.349.550 1.789.760.08595. Обврски по заеми и кредити 104

МАКПЕТРОЛ  АД
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Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Период Контролор

2016

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

годиназа периодот од 01.01. 31.12.

Тековна

година

Претходна

година

(во денари)

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

1. I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 201

1 2 3 4 5 6

16.479.876.739 18.484.597.816

16.317.523.634 18.333.022.444

162.353.105 151.575.372

2. Приходи од продажба

3. Останати приходи 203

202

4.а.
Залихи на готови производи и на недовршено 

производство на почетокот на годината
204

4.
Промена на вредноста на залихи на готови производи 

и на недовршено производство
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

15.758.766 98.271.937

2.353.385 15.758.7704.б.
Залихи на готови производи и на недовршено 

производство на крајот на годината

5. Капитализирано сопствено производство и услуги 206

205

7. Трошоци за суровини и други материјали 208

6.
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
207 16.034.807.261 18.320.376.774

124.606.167 294.386.664

14.128.565.107 16.267.990.2888. Набавна вредност на продадени стоки

9.
Набавна вредност на продадени материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми
210

209

11. Останати трошоци од работењето 212

10. Услуги со карактер на материјални трошоци 211 459.961.584 444.005.232

162.633.584 135.877.108

865.809.451 873.652.35212. Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213

12.а. Плати и надоместоци на плати (нето) 214 557.059.377 560.122.768

МАКПЕТРОЛ  АД
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

5 6

Тековна

година

Претходна

година

45.213.623 45.730.607

1 2
12.б. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 215

3 4

12.г. Останати трошоци за вработените 217

12.в. Придонеси од задолжително социјално осигурување 216 220.955.309 222.185.359

42.581.142 45.613.618

210.144.838 215.978.131

238.300

13.
Амортизација на материјалните и нематеријалните

средства

14.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на нетековни средства
219

218

16. Резервирања за трошоци и ризици 221

15.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на тековни средства
220 12.400.626 35.846.380

2.234.300 2.380.320

68.451.604 50.021.999

81.249.614 78.756.052

17. Останати расходи од работењето

18.
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(224+229+230+231+232+233)
223

222

19.а. Приходи од вложувања во поврзани друштва 225

19.
Финансиски приходи од односи со поврзани 

друштва (225+226+227+228)
224 10.818.656 16.602.702

5.317.855 12.465.903

5.500.801 4.136.79919.б.
Приходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва

19.в.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
227

226

20. Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229

19.г.
Останати финансиски приходи од работење

со поврзани друштва
228

65.218.210 58.321.097

5.007.331 3.559.378

21.
Приходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва

22.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва
231

230

24. Останати финансиски приходи 233

23.
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски 

средства
232

205.417 272.875

102.214.493 128.363.219234

26.а.
Расходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва
236

32.009

32.009

26.б.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
237

48.538

25.
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(235+239+240+241+242+243)

26
Финансиски расходи од односи со поврзани 

друштва (236+237+238)
235

48.538

98.898.700 122.445.437

5.869.244

27.
Расходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва
239

26.в.

3.283.784

Останати финансиски расходи од поврзани друштва 238

28.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва
240

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

29.
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски 

средства
241

3 4

31. Останати финансиски расходи 243

30.
Вредносно усогласување на финансиски средства 

и вложувања
242

32. Удел во добивката на придружените друштва

33. Удел во загубата на придружените друштва 245

244

35.
Загуба од редовното работење

(204-205+207+234+245) - (201+223+244)
247

34.
Добивка од редовното работење

(201+223+244) - (204-205+207+234+245)
246 410.699.218 32.100.708

0 0

36. Нето добивка од прекинати работења

37. Нето загуба од прекинати работења 249

248

39. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 251

38. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 250 410.699.218 32.100.708

0 0

33.911.064 19.033.02240. Данок на добивка

41. Одложени даночни приходи 253

252

43.
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(250-252+253-254)
255

42. Одложени даночни расходи 254

376.788.154 13.067.686

0 044.
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(251+252-253+254)
256

45.
Просечен број на вработени врз основа на часови на 

работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)
257

13.067.686

46. Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 258

376.788.154

1.716 1.693

260

12 12

47. ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259

376.788.154 13.067.686

47.б. Добивка која припаѓа на неконтролираното учество 261

47.а.
Добивка која им припаѓа на имателите на акции

на матичното друштво

47.г. Загуба која се однесува на неконтролираното учество 263

47.в.
Загуба која се однесува на имателите на акции 

на матичното друштво
262

48. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

48.а. Вкупна основна заработувачка по акција 265

264

48.в.
Основна заработувачка по акција од прекинато 

работење
267

48.б. Вкупно разводнета заработувачка по акција 266

48.г.
Разводнета заработувачка по акција од прекинато

работење
268

МАКПЕТРОЛ  АД
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до

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. 31.12. 2016 година

Тековна

година

Претходна

година

376.788.154 13.067.686

Износ

5 61 2
1. Добивка за годината 269

3 4

3.
Останата сеопфатна добивка 

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

2. Загуба за годината 270 0 0

367.950 0

0 04.
Останата сеопфатна загуба 

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

5.
Добивки кои произлегуваат од преведување 

на странско работење
273

272

7.
Добивки од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба
275

6.
Загуби кои произлегуваат од преведување

на странско работење
274

367.950

8.
Загуби од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

9.
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
277

276

11.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (+)
279

10.
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
278

12.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (-)

13.
Актуарски добивки на дефинирани планови

за користи на вработените
281

280

15.
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)
283

14.
Актуарски загуби на дефинирани планови

за користи на вработените
282

16.
Удел во останата сеопфатна загуба на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

17.
Данок на добивка на компоненти на останата

сеопфатна добивка
285

284

19.
Нето останата сеопфатна загуба

(285-271) или (272+285)
287

18. Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 286 367.950 0

377.156.104 13.067.686

377.156.104 13.067.686

20.
Вкупна сеопфатна добивка за годината

(269+286) или (286-270)

20.a.
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
289

288

21.
Вкупна сеопфатна загуба за годината

(270-286) или (287-269)
291

20.б.
Сеопфатна добивка која припаѓа 

на неконтролираното учество
290

0 0

Сеопфатна загуба која припаѓа

на неконтролираното учество
29321.б.

21.a.
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
292

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
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Период

0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

за 

1

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Образец „ДЕ“

Контролор

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

(големи, средни, мали и микро субјекти)
2016 година (во денари)

normativa@makpetrol.com.mk

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои

не применуваат посебни сметковни планови

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

1. 000
Набавна вредност на издатоци за развој 

за сопствени цели (интерен проект)
601

А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

0 0

1.1

1.2
Трошоци за материјали и услуги 1

користени или потрошени при 

развојот на интерен проект

603

Плата и надоместоци на плата 

на вработените кои директно работат 

на развојот на интерен проект

602

1.4
Амортизација на патенти и лиценци, 

користени при развојот на интерен проект
605

1.3

Амортизација на недвижности, 

постројки и опрема користени 

при развојот на интерен проект

604

Трошоци за суровини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, 

трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги 

и други услуги за развојот на интерен проект.

2 008д
Вредносно усогласување на издатоци 

за развој за сопствени цели
606

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
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Тековна

година

Претходна

година

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ

1 2 3 4 5 6

4.

Сегашна вредност на издатоци 

за развој за сопствени цели 

(< или = АОП 003 од БС)

608

3. 009д
Акумулирана амортизација 

на издатоци за развој за сопствени цели
607

0 0

11.078.672 11.078.6725. 003д

6. 008д
Вредносно усогласување 

на софтвер со лиценца
610

Набавна вредност на софтвер со лиценца 609

8.
Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 004 од БС)
612

7. 009д
Акумулирана амортизација 

на софтвер со лиценца
611 10.194.617 8.978.956

884.055 2.099.716

9.

10. 008д
Вредносно усогласување на компјутерскиоот 

софтвер развиен за сопствена употреба
614

Набавна вредност на компјутерскиот

софтвер развиен за сопствена употреба
613

12.

Сегашна вредност на компјутерскиоот софтвер 

развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 004 од БС)

616

11. 009д

Акумулирана амортизација на 

компјутерскиоот софтвер развиен 

за сопствена употреба

615

0 0

13. 003д

14. 008д
Вредносно усогласување на набавени

бази на податоци
618

Набавна вредност на купени

бази на податоци
617

16.
Сегашна вредност на набавени

бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)
620

15. 009д
Акумулирана амортизација на набавени

бази на податоци
619

Набавна вредност на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба
621

0 0

Акумулирана амортизација на бази на 

податоци развиени за сопствена употреба

Вредносно усогласување на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба
622

623

17. 003д

18. 008д

20.

009д

Сегашна вредност на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба 

(< или = АОП 004 од БС)

624 0 0

19.

852.019.965 828.314.495

Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  

21. 010д Земјишта 625

22. 014д Шуми 626

МАКПЕТРОЛ  АД
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1 2 3 4

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП
Тековна

година

Претходна

година

5 6

Износ

23. 011д

24. 018д
Вредносно усогласување на станови

и станбени згради
628

Набавна вредност на станови 

и станбени згради 
627

26.
Сегашна вредност на станови и станбени 

згради (< или = АОП 012 од БС)
630

25. 019д
Акумулирана амортизација на станови

и станбени згради
629

0 0

3.366.962.725 3.297.673.64327. 011д

28. 018д

Вредносно усогласување на градежни објекти 

од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

632

Набавна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

631

1.687.441.665

30.

Сегашна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат за вршење на 

дејност 
2)

 (< или = АОП 012 од БС)

634

29. 019д

Акумулирана амортизација на градежни 

објекти од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

633

Акумулирана амортизација на објекти

од нисокоградба
637 353.914.721

636

1.612.574.932

1.679.521.060 1.685.098.711

667.402.992 653.837.09431. 011д

32. 018д
Вредносно усогласување на објекти

од нисокоградба

Набавна вредност на објекти

од нискоградба 3) 635

341.679.699

312.157.39534.
Сегашна вредност на објекти

од нисокоградба (< или = АОП 012 од БС)
638 313.488.271

33. 019д

35. 012д

36. 018д
Вредносно усогласување на информациска и 

телекомуникациска опрема
640

Набавна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 4) 639

2 Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни 

згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, 

градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.
3
 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, 

железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4
 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди 

(радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

37. 019д
Акумулирана амортизација на информациска 

и телекомуникациска опрема
641

3 4

39. 012д Набавна вредност на компјутерска опрема 5) 643

38.

Сегашна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 

(< или = АОП 012 од БС)

642 0 0

164.245.499 168.263.766

134.122.091 139.513.149

40. 018д

41. 019д
Акумулирана амортизација 

на компјутерска опрема
645

Вредносно усогласување 

на компјутерска опрема
644

43. 014д
Набавна вредност на повеќегодишните 

насади 
647

42
Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 012 од БС)
646 30.123.408 28.750.617

44. 018д

45. 019д
Акумулирана амортизација

на повеќегодишните насади
649

Вредносно усогласување 

на повеќегодишните насади
648

47 014д Набавна вредност на основното стадо 651

46.
Сегашна вредност на повеќегодишните насади 

(< или = АОП 016 од БС)
650 0 0

48. 018д

49. 019д
Акумулирана амортизација 

на основното стадо
653

Вредносно усогласување 

на основното стадо
652

51. 015д

Оригинални уметнички и литературни дела за 

вршење на дејности од културата 

и уметноста

655

50.
Сегашна вредност на основното стадо

(< или = АОП 016 од БС)
654 0 0

6.194.930 6.194.93052. 015д

53. 015д Драгоцени метали и камења 657

Книги, слики, вајарски дела, музејски

експонати, предмети од архивска граѓа 

и слично

656

55. 015д Други скапоцености 659

54. 015д Антиквитети и дрги уметнички дела 658

56. 016д

57. 016д Подобрување на земјиштето 661

Вложувања во природни богатства 

во подготовка
660

5 Хардвер и периферни  единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

58. 160, 162, 168д

Краткорочни заеми и кредити дадени 

на трговски друштва 6 во приватна 

и државна сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 
7

(< или = АОП 052 од БС)

662

В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

116.110.838

5.443.490

223.730 30.180.953

59. 162, 168д

60.

032д (во земјата)

033д (во земјата)

041д (во земјата)

042д, 044д

Долгорочни заеми и кредити дадени

на трговски друштва 
6
 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

664

Краткорочни заеми и кредити дадени 

на физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни

организации 
8
, во земјата 

7

(< или = АОП 052 од БС)

663

Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ

61.
032д (во земјата)

041д, 042д, 044д

Долгорочни заеми и кредити дадени 

на физички лица, трговци-поединци,

занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни 

организации 8, во земјата 7

665 5.898.629 7.262.723

1.700.617.729 1.714.246.495

290.917.983 15.988.440

62.

030д, 031д,

035д, 036д,

165д

63. 030д, 031д
Вложувања во удели во трговски друштва 

6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 7
667

Вложувања во акции издадени од трговски

друштва 
6
 во приватна и државна

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 021 од БС)

666

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, 

пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски 

заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни 

организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се 

непрофитни организации.
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

64.

005, 017, 027,

037д (во земјата), 

040д (во земјата), 

044д, 046д, 110,

112, 116д (во зем-

јата), 120д, 122д, 

124д (во земјата)

Трговски кредити и аванси дадени 

на трговски друштва 6 во приватна 

и државна сопственост 

и јавни претпријатија, во земјата 
7 668 24.325.454 11.784.199

65.
037д, 044д, 046д, 

120д, 122д, 138д

Трговски кредити и аванси дадени 

на органи на законодавна, извршна и судска 

власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на 

локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет

669

Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

1.641.780

66.

037д, 038д

(во земјата),

044д, 046д,

120д, 122д

Трговски кредити и аванси дадени на физички 

лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
, во земјата 

7

670

67.

045д, 047д, 114д,

118, 125д, 126д,

127д, 151д, 152д,

153д, 154, 157д, 

158д, 168д, 19д, 

030д (побарувања 

за дивиденди), 

031д (побарувања 

за дивиденди)

Останати побарувања од трговски друштва 6 во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 7

671

13.184.923

938.913.733 976.891.012

26.990.777 21.787.420

14.958.489 9.431.00668.

045д, 047д, 05,

125д, 126д, 127д,

13 (без 138 и 139),

151д, 152д, 158д, 

168д, 19д

Останати побарувања од органи на 

законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, 

ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа 

и други правни лица финансирани од буџет

672

70. 260, 262д, 266д

69.

045д, 047д, 114д,

125д, 126д, 127д,

14 (без 149), 151д, 

152д, 153д, 154д, 

157д, 158д, 168д, 

19д

Останати побарувања од физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 8,

во земјата 7

673

675

Краткорочни обврски по заеми и кредити 

кон трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 
7

(< или = АОП 095 од БС)

674

Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

71. 262д, 266д

Краткорочни обврски по заеми и кредити 

кон физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни вршители 

на дејност и непрофитни организации 8, во 

земјата 7

(< или = АОП 095 од БС)
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

72.
285д (во земјата), 

286д (во земјата)

Долгорочни обврски по заеми и кредити кон 

трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 
7

(< или = АОП 085 од БС)

676

3 4

Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ

73. 286д (во земјата)

Долгорочни обврски по заеми и кредити 

кон физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни вршители 

на дејност и непрофитни организации 8, во 

земјата 
7

(< или = АОП 085 од БС)

677

75. 90д9 + 91д

Основна главнина (сопственички капитал) 

во акции поседувани од физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 8 регистрирани

во земјата 7

(< од АОП 065 од БС)

679

74. 90д9 + 91д

Основна главнина (сопственички капитал) во 

акции поседувани од други трговски друштва 
6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата 
7

(< од АОП 065 од БС)

678 1.080.339.404 870.960.500

2.403.502.596 2.334.174.140

76. 90д9 + 91д

77. 90д9

Основна главнина (сопственички капитал) во 

удели поседувани од други трговски друштва 6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата 
7

(< од АОП 065 од БС)

681

Основна главнина (сопственички капитал) 

во акции поседувани од Владата на Република 

Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет
(< од АОП 065 од БС)

680

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а

неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2 3 4

683

Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

78. 90д
9

Основна главнина (сопственички капитал) 

во удели поседувани од физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 8 регистрирани

во земјата 
7

(< од АОП 065 од БС)

682

80.

210д, 212, 220д, 

222д, 224д, 262, 

280д (во земјата), 

281д (во земјата), 

282д, 284д

(во земјата), 216д

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од трговски 

друштва 6 во приватна и државна сопственост 

и јавни претпријатија, 

во земјата 7 684 27.953.061 28.797.124

79. 90д9

Основна главнина (сопственички капитал) 

во удели поседувани од Владата на Република 

Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет 

(< од АОП 065 од БС)

82.
220д, 222д, 224д, 

282д, 284д 

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 8 регистрирани

во земјата 7

686

81.
220д, 222д, 224д, 

282д, 284д 

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од органи на 

законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, 

ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа 

и други правни лица финансирани од буџет

685

257.153.798 236.530.08683.

214, 216, 218,

225д, 229д, 253д, 

254д, 255д, 259д, 

262д, 269д, 285д 

(во земјата), 286д 

(во земјата), 288д, 

29д

Останати обврски кон трговски друштва 6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 7

687

84.
225д, 229д, 23, 

253д, 259д, 269д, 

288д, 289,29д

Останати обврски кон органи на законодавна, 

извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, 

АВРМ, единици на локална самоуправа и 

други правни лица финансирани од буџет

688 43.680.271 280.638.773
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 6

55.984.708 55.895.124

1 2

85.

225д, 229д, 24, 

251, 252, 253д, 

254д, 255д, 259д, 

262д, 265д (во 

земјата), 269д, 

286д (во земјата),  

288д, 29д

Останати обврски кон физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
 во земјата 

7 689

3 4

I.  Приходи од продажба

З. ПРИХОДИ  

16.226.029.130 18.094.352.675

48.021.413 55.814.316

86. 73д и 74д

87. 73д и 74д
Приходи од продажба на  услуги

(< или = АОП 202 од БУ)
691

Приходи од продажба на  стоки

(< или = АОП 202 од БУ)
690

89. 731 и 742

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги на странски пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

693

88. 730, 740 и 741

Приходи од продажба на производи,

стоки и услуги на  домашен пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

692 15.672.863.111 17.566.855.773

596.925.364 718.723.193

541.915.712 651.464.87490. 731д и 742д

91. 745д

Приходи по основ на употреба 

на компјутерски софтвер развиен 

за сопствена употреба 

(< или = АОП 206 од БУ)

695

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги во земјите членки на ЕУ 10

(< или = АОП 202 од БУ)

694

93. 747д
Приходи од наемнина на земјиште

(< или = АОП 202 од БУ)
697

92. 747
Приходи од наемнина

(< или = АОП 202 од БУ)
696 42.054.119 42.266.994

94. 748

II. Останати приходи  

Приходи од продажба на добра

врз основа на финансиски наем (лизинг) 

(< или = АОП 202 од БУ)

698

96. 761
Добивки од продажба на биолошки

средства(< или = АОП 203 од БУ)
700

95. 760

Добивки од продажба на нематеријални

и материјални средства 

(< или = АОП 203 од БУ)

699 10.914.723 62.171

1.468.930

10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, 

Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, 

Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.

97. 762

Добивки од продажба на учество 

во капитал и хартии од вредност  

(< или = АОП 203 од БУ)

701
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Тековна

година

Претходна

година

Реден

број

Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ

1 2 3 4 5 6

99. 764
Приходи од  вишоци 

(< или = АОП 203 од БУ)
703

98. 763
Добивки од продажба на материјали

(< или = АОП 203 од БУ)
702 599.507 1.019.574

66.033.799 60.281.968

2.541.109 30.132.439100. 765

101. 766

Приходи врз основа на ефекти 

од договорена заштита од ризик 

(< или = АОП 203 од БУ)

705

Наплатени отпишани побарувања 

и приходи од отпис на обврски 

(< или = АОП 203 од БУ)

704

103. 767д
Приходи од субвенции

(< или = АОП 203 од БУ)
707

102. 767
Приходи од премии, субвенции, дотации

и донации (< или = АОП 203 од БУ)
706

104. 767д

105. 768
Приходи од укинување на долгорочни 

резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
709

Приходи по основ на донации 

и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)
708

107. 769д

Приходи од наплатени пенали, 

неподигнати капари, отстапнини, 

награди и слично 

(< или = АОП 203 од БУ)

711

106. 769
Останати  приходи од работењето

(< или = АОП 203 од БУ)
710 81.394.544 61.098.794

5.902.994 11.734.243108. 769д

109. 769д
Приходи од даноци и  придонеси

(< или = АОП 203 од БУ)
713

Приходи од поранешни години 

(< или = АОП 203 од БУ)
712

III.  Финансиски приходи  

110. 769д
Приходи од оперативен наем-лизинг

(< или = АОП 203 од БУ)
714

5.317.855 12.465.903Приходи од дивиденди 715

112. 700 Расходи на продадени производи и услуги 18.285.954716

I. Трошоци за суровини, материјали, 

енергија, резервни делови и ситен инвентар 

111. 773д и 776д

Ѕ. РАСХОДИ 

251.171.340

719

26.720.421 179.150.329

7.850.739 8.798.707

5.504.797

717

114. 400д
Огрев, гориво и мазивa 

(< или = АОП 208 од БУ)
718

113.

4.880.573

400д
Трошоци за  суровини и материјали

(< или = АОП 208 од БУ)

115. 400д
Прехранбени артикли

(< или = АОП 208 од БУ)
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Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

Реден

број

117. 400д
Трошоци за  амбалажа

(< или = АОП 208 од БУ) 
721

116. 400д
Канцелариски материјали 

(< или = АОП 208 од БУ)
720 8.758.750 10.083.108

5.422.496 4.492.915

4.328.086 4.382.189

118. 400д

119. 400д
Материјал за чистење и одржување

(< или = АОП 208 од БУ)
723

Униформи-заштитна облека и обувки

(< или = АОП 208 од БУ)
722

121. 402д и 403д
Потрошена електрична енергија

(< или = АОП 208 од БУ)
725

120. 400д Вода (< или = АОП 208 од БУ) 724 7.044.808 7.294.086

60.541.415 71.108.791

2.895.194 7.496.103

1.492.105 1.375.384

122. 402д и 403д

123. 404
Потрошени резервни делови и материјали

за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
727

Потрошени енергетски горива

(< или = АОП 208 од БУ)
726

II. Трошоци за услуги 

124. 407

Отпис на ситен инвентар, амбалажа

и автогуми (во производство) 

(< или = АОП 208 од БУ)

728

207.323.899 199.628.249125. 410д

126. 410д
Транспортни услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
730

Транспортни услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
729

128. 411д
ПТТ услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
732

127. 411д
ПТТ услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
731 36.119.34630.655.567

Надворешни услуги за изработка 

на производи (лон производство) 

(< или = АОП 211 од БУ)

733

131. 414д
Наемнини за деловни простории 

во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
629.929735

734

132. 414д
Наемнини за опрема 

(< или = АОП 211 од БУ)
736

129. 412д

130. 412д
Производствени и занаетчиски услуги 

(< или = АОП 211 од БУ)

484.384

739

24.002.884 22.836.190

737

134. 416д
Трошоци за истражување 

(< или = АОП 211 од БУ)
738

133. 414д
Наемнина за земјиште 

(< или = АОП 211 од БУ)

135. 416д
Трошоци за развој 

(< или = АОП 211 од БУ)
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Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

Реден

број

136. 420д, 421д
Вкалкулирани надомести 

за време на боледување 
740

III. Надомести на трошоците за вработените*

5.931.819 5.649.651

2.512.830 2.592.138137. 422д

138. 422д

Еднократен надоместок во вид на испратнина 

заради трајно работно ангажирање под услови 

утврдени со закон 

(< или = АОП 217 од БУ)

742

Надоместоци за отпремнина 

при заминување во пензија 

(< или = АОП 217 од БУ)

741

140. 422д
Регрес за годишен одмор 

(< или = АОП 217 од БУ)
744

139. 422д Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) 743

22.093.162 22.568.818

2.367.424 1.660.404141. 422д

142. 449д Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) 746

Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 745

143. 440
Дневници за службени патувања, ноќевања

и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
747

IV. Останати трошоци од работењето *

7.407.020 8.674.366

2.138.981 2.350.721

5.244.674 7.322.226

144. 440д

145. 441
Надомести на трошоците на вработените

и подароци (< или = АОП 217 од БУ)
749

Дневници за службени патувања 

(< или = АОП 217 од БУ)
748

147. 441д
Надомести за одвоен живот 

(< или = АОП 217 од БУ)
751

146. 441д
Надоместок за сместување и исхрана

на терен (< или = АОП 217 од БУ)
750

148. 441д

149. 441д
Трошоци за организирана исхрана 

во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
753

Подароци на вработените 

(< или = АОП 217 од БУ)
752

151. 441д
Надомести на име авторски хонорари 

(< или = АОП 217 од БУ)
755

150. 441д
Трошоци за организиран превоз

до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
754 532.828 473.295

1.593.589 1.435.697

1.292.493 341.559152. 441д

153. 442

Трошоци за надомест и други примања на 

надворешни членови на управен и надзо

рен одбор, одбор на директори и управители

757

Надомести за повремени 

и привремени работи 

(< или = АОП 217 од БУ)

756

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и 

IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

24. 47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници 21.993.805

22. 47.29 Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници 210.420.527

23. 47.30 Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници 11.754.241.381

20. 47.25 Трговија на мало со пијалоци  во специјализирани продавници 139.845.246

21. 47.26 Трговија на мало со производи од тутун  во специјализирани продавници 714.789.475

18. 47.22 Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници 3.169.414

19. 47.24 Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници 27.967.818

16. 46.77 Трговија на големо со отпадоци и остатоци 599.507

17. 47.11
Трговија на мало во неспецилализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и 

тутун
14.717.281

14. 46.75 Трговија на големо со хемиски производи 4.537.808

15. 46.76 Трговија на големо со останати полупроизводи 445.807

12. 46.71 Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитегорива и слични производи 2.518.101.080

13. 46.73 Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема 227.854

46.61 Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема 1.243.481

11. 46.69 Трговија на големо со други машини и опрема 2.868.196

8. 45.40
Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на 

мотоцикли
13.412.717

9. 46.51 Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер 144.052.717

10.

6. 45.31 Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила 26.984.198

7. 45.32 Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила 66.196.004

4. 45.11 Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија 64.602.813

5. 45.20 Одржување и поправка на моторни возила 7.027.297

2. 35.23 Трговија на гас преку дистрибутивни системи 651.689.880

3. 43.21 Електроинсталатерски работи 42.928

НКД

(Национална класификација на дејности)
Остварени 

приходи 

(во денари) 3
Ред.

број
Класа 1 Назив 2

1. 33.19 Поправка на останата опрема 1.772.440

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

normativa@makpetrol.com.mk

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01. 31.12. 2016 година

Период Контролор

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје
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OBJASNUVA^KI  BELE[KI

GODI[NA SMETKA  2016
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за 2016 година

1.

2.

Назив на друштвото Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Назив на друштвото
Макпетрол А.Д. Скопје

Единствен даночен број 4030954258093

Седиште Скопје

Акционерско друштво

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Телефон 3146-117

Форма на трговско друштво

Број на вработени према степен на образование Основно Средно

Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар
30120110044629

Седиште
ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар 

до периодот на известување

Позначајни дејности кои ги извршува
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Идентификација на поврзани субјекти 

(назив и процентуално учество)
МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ 

Трговија на големо со моторни горива и мазива

Производство на биодизел гориво

Високо

Валута на презентација
МКД

Сопственичка структура Правни лица - 22,267 %

Физички лица -  77,733 %

Други релевантни информации за друштвото

99 1200 417

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
Изјава за усогласеност 

(врз основа на кои стандарди 

е подготвена годишната сметка)

Меѓународни стандарди за финансиско 

известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во 

Правилникот за водење сметководство

Информација дали годишната сметка 

е поединечна или консолидирана
Поединечна

ТЕЛМА ДООЕЛ 

ШАМПИОН ДООЕЛ 

ПЕТРОЛМАК А.Д. 

МАКПЕТРОЛ ДОО 

ОИЛКО КДА 

ГА-МА А.Д. 
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3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

 
Dru[tvoto ima obvrska uredno da vodi smetkovodstvo, trgovski knigi i godi[ni smetki
na na~in opredelen so zakoni , propisi za smetkovodstvo i dano~ni propisi.

Dru[tvoto , vo soglasnost so principite na pravilno vodeno smetkododsvo, vodi
trgovski knigi na na~in [to gi pravi vidlivi site prezemeni trgovski pravni raboti,
sostojbata na sredstvata, obvrskite , glavninata , prihodite i rashodite.

Trgovskite knigi se vodat po sistemot na dvojno knigovodstvo ( dnevnik, glavna kniga i
analiti~ki evidencii)
Trgovskite knigi po sistemot na dvojno knigovodstvo se vodat so primena na edinstveni
smetki propi[ani so smetkoven plan.

Trgovskite knigi se vodat na makedonski jazik , so arapski cifri i so arapski cifri i
so vrednosti izrazeni vo denari. Ako se koristi kratenki, kodovi, znaci ili simboli ,
toj mora jasno da go objasni nivnoto zna~ewe.

Site podatoci registrirani vo trgovskite knigi mora da bidat celosnii i
kompletirani, navremeni a`urirani i da bidat prezentirani hronolo[ki, odnosno
to~no da go odrazuvaat vremenskiot redosled na nivnoto nastanuvawe.
Smetkovodstveno finansiskata evidencija vo Dru[tvoto ja vodi Direkcijata za
finansii i toa trgovskite knigi gi vodi vrz osnovi na oformeni i verodostojni
smetkovodstveni dokumenti za koi odgovara donositelot na dokumentite.

Dru[tvoto izvestuva soglasno so Me\unarodnite standardi za finansiski
izvestuvawe,utvrdeni od Odborot za me\unarodni smetkovodstveni standardi, objaveni vo
Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo ( Sluжбен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 i
107/11 ), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,

- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,

-                         на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и

-                        на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -
КТМФИ

Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki upotrebeni pri
podgotovkata na ovie finansiski izve[tai. Ovie politiki se konzistentno primeneti na
site prika`ani godini, osven dokolku ne e poinaku navedeno.

Podgotovkata na ovie finansiski izve[tai vo soglasnost so MSFI bara upotreba na
odredeni kriti~ni smetkovodstveni procenki. Taa isto taka bara rakovodstvoto na

 

Општи правила за водење сметковдство 

Толкувањата 

Толкувањата 
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Dru[tvoto da upotrebuva svoi procenki vo procesot na primena na smetkovodstvenite
politiki. Podra~jata [to vklu~uvaat povisok stepen na procenka ili kompleksnost, ili
podra~jata vo koi pretpostavkite i procenkite se zna~ajni za finansiskite izve[tai

3.1 Izvestuvawe po segmenti
Deloven segment pretstavuva grupa na sredstva i delovni aktivnosti za obezbeduvawe na
proizvodi i uslugi, koi se podlo`ni na rizici razli~ni od onie kaj drugi delovni
segmenti. Geografskiot segment pak obezbeduva proizvodi i uslugi vo ramki na odredeno
ekonomsko opkru`uvawe podlo`no na rizici razli~ni od onie kaj drugite geografski
segmenti.

3.2 Stranski valuti
Transakciite denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo Makedonski Denari so
primena na oficijalniot sreden kurs na denot na transakcijata. Sredstvata i obvrskite
denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo Makedonski Denari ("Denari") po
sredniot kurs na Narodnata Banka na Republika Makedonija na posledniot den od
presmetkovniot period. Site dobivki i zagubi koi proizleguvaat od kursnite razliki
prika`ani se vo izve[tajot za seopfatnata dobivka kako prihodi ili rashodi od
finansirawe vo periodot na nivnoto nastanuvawe.

3.3 Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentiraat po nabavna vrednost ili po
pretpostavena nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija i rezerviraweto
poradi o[tetuvawe. Nabavnata vrednost vklu~uva tro[oci koi direktno se odnesuvaat na
nabavkata na sredstvata.

Pretpostavenata nabavna vrednost pretstavuva revalorizirana nabavna vrednost na
odredeni stavki na nedvi`nostite, postrojkite i opremata koi se revalorizirani vo
periodite pred 2003 godina, po pat na primena na koeficienti za indeksirawe utvrdeni
od strana na Dr`avniot Zavod za Statistika.

Cenata na ~inewe na nedvi`nostite, izgradeni vo sopstvena re`ija, se sostoi od
tro[okot za materijal, direktna rabotna sila i soodvetni op[ti proizvodni tro[oci.

Tro[ocite po kamati za pozajmici koi se koristat za finansirawe na izgradba na
nedvi`nostite, postrojkite i opremata se kapitaliziraat, za vreme na periodot koj e
potreben da se zavr[at i podgotvat sredstvata za nivno stavawe vo upotreba. Ostanatite
tro[oci po osnov na pozajmici se evidentirani kako tro[ok.

Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na sredstvoto ili se
priznavaat kako posebno sredstvo, soodvetno, samo koga postoi verojatnost od priliv na
idni ekonomski koristi za Dru[tvoto povrzani so stavkata i koga nabavnata vrednost na
stavkata mo`e razumno da se izmeri.

Site drugi redovni odr`uvawa i popravki se evidentiraat kako rashodi vo izve[tajot za
seopfatnata dobivka vo tekot na periodot vo koj se javuvaat.

Ne se presmetuva amortizacija na zemji[teto i investiciite vo tek. Amortizacijata na
ostanatite stavki na nedvi`nostite i opremata se presmetuva pravoproporcionalno, по
стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за
начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 so cel, da se raspredeli
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nabavnata ili pretpostavenata nabavna vrednost do nivnite rezidualni vrednosti niz
procenetiot vek na upotreba, kako [to sledi:

Grade`ni objekti 40 godini
Pogonska oprema 10 godini
Ostanata oprema i motorni vozila 4 - 5 godini

Rezidualnite vrednosti na sredstvata i procenetiot vek na upotreba se pregleduvaat, i
dokolku e potrebno se koregiraat, na sekoj datum na izvestuvawe. Koga evidentiraniot
iznos na sredstvoto e povisok od negoviot procenet nadomestliv iznos, toj vedna[ se
otpi[uva do negoviot nadomestliv iznos.

Prihodite ili rashodite povrzani so otu\uvawa se odreduvaat po pat na sporedba na
prilivite so evidentiraniot iznos. Razlikite se vklu~eni vo izve[tajot za seopfatnata
dobivka vo periodot koga nastanuvaat.

3.4 Nematerijalni sredstva
Kompjuterski softver
Tro[ocite povrzani so razvojot ili odr`uvaweto na kompjuterski softverski programi
se priznavaat kako tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Tro[ocite direktno
povrzani so prepoznatlivi i unikatni softverski proizvodi, kontrolirani od strana na
Dru[tvoto i koi najverojatno ]e sozdadat ekonomski koristi [to ]e gi nadminat
tro[ocite posle edna godina, se priznavaat kako nematerijalni sredstva. Tro[ocite za
razvoj na kompjuterski softver koi se priznavaat kako sredstva se amortizirani
koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.

Ostanati nematerijalni sredstva
Tro[ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitalizirani i amortizirani koristej]i
pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini.

3.5 O[tetuvawe na nefinansiskite sredstva
Nedvi`nostite, postrojkite i opremata, kako i nematerijalnite sredstva se proveruvaat
od mo`ni o[tetuvawa sekoga[ koga odredeni nastani ili promeni uka`uvaat deka
evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti. Sekoga[ koga
evidentiraniot iznos na sredstvata go nadminuva nivniot nadomestliv iznos, se
priznava zaguba od o[tetuvawe. Nadomestliviot iznos pretstavuva povisokiot iznos
pome\u neto proda`nata cena i upotrebnata vrednost na sredstvata. Neto proda`nata
cena e iznos koj se dobiva od proda`ba na sredstvo vo transakcija pome\u dobro
izvesteni subjekti, dodeka upotrebenata vrednost e sega[nata vrednost na procenetite
idni gotovinski prilivi [to se o~ekuva da proizlezat od kontinuiranata upotreba na
sredstvata i od nivnoto otu\uvawe na krajot od upotrebniot vek. Nadomestlivite iznosi
se procenuvaat za poedine~ni sredstva ili, ako e toa nemo`no, za celata grupa na
sredstva koja generira gotovina.

3.6 Finansiski sredstva
Dru[tvoto gi klasificira svoite finansiski sredstva vo slednite kategorii:
finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, krediti i
pobaruvawa i finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba. Rakovodstvoto gi
klasificira svoite vlo`uvawa vo momentot na nivnoto prvi~no priznavawe.

Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi
Finansiskite sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se finansiski
sredstva nameneti za trguvawe. Edno finansisko sredstvo se klasificira kako sredstvo
nameneto za trguvawe dokolku se steknuva so cel da se prodade vo kratok rok. Sredstvata
vo ovaa kategorija se klasificiraat kako tekovni sredstva. Dru[tvoto nema
klasificirano sredstva vo ovaa kategorija.
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Krediti i pobaruvawa
Kreditite i pobaruvawata se ne-derivativni finansiski sredstva so fiksni ili
odredeni pla]awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se vklu~eni vo tekovnite
sredstva, osven za onie koi dospevaat vo period podolg od 12 meseci od datumot na
izvestuvawe. Kreditite i pobaruvawata na Dru[tvoto na datumot na izvestuvawe se
sostojat od pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa, dadeni pozajmici kako i
pari~ni sredstva i ekvivalenti.

Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se ne-derivativi, koi se bilo kreirani
vo ovaa kategorija ili pak ne se klasificirani vo bilo koja od ostanatite kategorii. Tie
se vklu~eni vo netekovni sredstva osven ako rakovodstvoto nema namera da go otu\i
vlo`uvaweto vo rok od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.

Po~etno priznavawe na finansiskite sredstva
Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva se evidentiraat na datumot na
transakcijata - datumot na koj [to Dru[tvoto ima obvrska da go kupi ili prodade
sredstvoto.

Site finansiski sredstva razli~ni od sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki
i zagubi po~etno se priznavaat spored objektivnata vrednost zgolemena za tro[ocite na
transakciite.

Sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi po~etno se priznavaat spored
nivnata objektivna vrednost, pri [to tro[ocite na transakciite se priznavaat vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka.

Nepriznavawe na finansiskite sredstva
Finansiskite sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za primawe
na pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto prenesuvawe, a
Dru[tvoto gi prenelo zna~itelno site rizici i koristi od sopstvenosta.

Posledovatelno merewe na finansiski sredstva
Finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi posledovatelno se evidentirani po nivnata
objektivna vrednost. Kreditite i pobaruvawata se evidentirani po amortizirana nabavna
vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata.

Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na sredstvata po objektivna
vrednost preku dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka
kako ostanati neto dobivki / zagubi. Promenite na objektivnata vrednost na monetarnite
i ne-monetarnite vlo`uvawa klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se
priznaeni vo kapitalot.

Koga vlo`uvawata klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se prodavaat ili se
o[teteni, akumuliranata korekcija na objektivnata vrednost priznaena vo kapitalot se
vklu~uva vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka kako dobivka ili zaguba od vlo`uvawa.

Kamatite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba se
presmetani so upotreba na metodata na efektivna kamata i se priznaeni vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka kako del od ostanatite prihodi. Dividendite na vlo`uvawata vo
instrumenti na kapitalot raspolo`livi za proda`ba se priznaeni vo Izve[tajot za
seopfatnata dobivka kako del od ostanatite prihodi i koga Dru[tvoto ima vospostaveno
pravo na priliv od dividendi.
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Objektivnite vrednosti na kotiranite vlo`uvawa se baziraat na tekovnite ceni na
kotacija. Dokolku pazarot za nekoe finansisko sredstvo ne e aktiven (i za nekotirani
hartii od vrednost), Dru[tvoto utvrduva objektivna vrednost po pat na upotreba na
tehniki na procenka.

Priznavawe na o[tetuvaweto na finansiskite sredstva
Na sekoj datum na Izve[tajot za finansiska sostojba, Dru[tvoto procenuva dali postoi
objektiven dokaz za o[tetuvawe na edno finansisko sredstvo ili grupa na finansiski
sredstva. Kaj vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba, zna~itelnoto ili prolongirano
opa\awe na objektivnata vrednost na finansiskoto sredstvo pod negovata nabavna
vrednost pretstavuva indikator deka sredstvoto e o[teteno.

Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba,
kumulativnata zaguba - izmerena kako razlika me\u nabavnata vrednost i tekovnata
objektivna vrednost, namalena za zagubata poradi o[tetuvawe prethodno priznaena vo
Izve[tajot za finansiska sostojba, se otstranuva od kapitalot i se priznava vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka. Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo
Izve[tajot za seopfatnata dobivka za vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot ne se
nadomestuvaat preku Izve[tajot za seopfatnata dobivka.

3.7 Zalihi
Zalihite se vrednuvani po poniskata pome\u nabavnata i neto realizacionata vrednost.
Neto realizacionata vrednost pretstavuva proda`na vrednost vo sekojdnevniot tek na
rabotata, namalena za tro[ocite za zavr[uvawe, marketing i distribucija. Tro[okot na
materijalite i rezervnite delovi se utvrduva koristej]i ja metodata na ponderiran
prosek i vklu~uva tro[oci napraveni za nivna nabavka, dostava do postoe~kata lokacija i
sostojba na upotreba. Tro[okot na proizvodite i proizvodstvoto vo tek vklu~uva i
soodveten del na op[ti tro[oci vrz osnova na normalniot operativen kapacitet.

3.8 Pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati pobaruvawa
Ovie pobaruvawa i pozajmici inicijalno se priznavaat po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so upotreba
na metodot na efektivna kamatna stapka, neto od rezerviraweto poradi o[tetuvawe.
Rezervirawe poradi o[tetuvawe se presmetuva koga postoi objektiven dokaz deka
Dru[tvoto nema da mo`e da gi naplati site pobaruvawa i pozajmici spored nivnite
originalni uslovi na pobaruvawa. Zna~itelni finansiski pote[kotii na dol`nikot,
verojatnosta za ste~aj ili finansisko reorganizirawe kako i prolongirawe ili
nemo`nost za pla]awe pretstavuvaat indikatori deka pobaruvawata od kupuva~i se
o[teteni.
Iznosot na rezerviraweto pretstavuva razlika pome\u evidentiraniot iznos na
sredstvoto i sega[nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi diskontirani so
primena na izvornata efektivna kamatna stapka na finansiskto sredstvo. Sredstvata so
kratkoro~no dospevawe ne se diskontiraat.

Evidentiraniot iznos na sredstvoto se namaluva preku upotrebata na smetka za
rezervirawe poradi o[tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot rashod
poradi o[tetuvawe vo tekovniot izve[taj za seopfatnata dobivka. Vo slu~aj na
nenaplatlivost na pobaruvaweto istoto se otpi[uva nasproti negovoto rezervirawe.
Posledovatelnata naplata na prethodno otpi[anite iznosi se priznava kako tekovna
dobivka vo izve[tajot za seopfatnata dobivka.
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3.9 Pari~ni sredstva i ekvivalenti
Pari~nite sredstva i ekvivalenti vklu~uvaat gotovina vo blagajna, depoziti po viduvawe
vo banki i drugi kratkoro~ni visokolikvidni vlo`uvawa koi dospevaat vo periodi ne
podolgi od 3 meseci.

3.10 Kapital, rezervi i akumulirani dobivki
(a) Akcionerski kapital
Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na emitiranite akcii.

(b) Tro[oci povrzani so emisija na akcii
Tro[ocite povrzani so emisija na novi akcii, opcii ili steknuvaweto na delovna
aktivnost se prezentirani vo kapitalot kako namaluvawe, neto od danokot, na prilivite.

(v) Sopstveni akcii
Koga Dru[tvoto otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se odzemaat od
vkupniot akcionerski kapital kako sopstveni akcii se dodeka istite ne se otu\at. Koga
takvite akcii posledovatelno se prodavaat, primenite nadomesti se vklu~uvaat vo
akcionerskiot kapital.

(g) Rezervi
Rezervite, koi se sostojat od revalorizacioni, zadol`itelni i rezervi za sopstveni
akcii se sozdadeni vo tekot na periodite vrz osnova na dobivki/zagubi od revalorizacija
na materijalnite sredstva i finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba, vo
slu~ajot so revalorizacioni rezervi kako i po pat na raspredelba na akumuliranite
dobivki vrz osnova na zakonska regulativa i odlukite na rakovodstvoto i akcionerite na
Dru[tvoto.

(d) Akumulirani dobivki
Akumuliranite dobivki gi vklu~uvaat zadr`anite dobivki od tekovniot i prethodnite
periodi.

3.11 Obvrski sprema dobavuva~i
Obvrskite sprema dobavuva~i se evidentirani po nivnata objektivna vrednost i
posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so upotreba
na metodot na efektivna kamatna stapka.

3.12 Pozajmici
Pozajmicite inicijalno se evidentirani spored nivnata objektivna vrednost, namalena
za transakcioni tro[oci. Posledovatelno, pozajmicite se evidentiraat spored nivnata
amortizirana nabavna vrednost. Pozajmicite se klasificirani kako tekovni obvrski
osven dokolku Dru[tvoto ima neusloveno pravo za podmiruvawe na obvrskata za ne
pomalku od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.

3.13 Tekoven i odlo`en danok od dobivka
Soglasno promenite vo zakonskata regulativa za danok od dobivka koi se primenuvaat od
1 januari 2015 godina so utvrduvawe na dobivkata za delovnata 2014 godina, danokot od
dobivka po stapka od 10%, se pla]a na dobivkata koja se utvrduva kako razlika me\u
vkupnite prihodi i vkupnite rashodi vo iznosi utvrdeni soglasno so propisite za
smetkovodstvo i smetkovodstvenite standardi, koregirana za nepriznaeni rashodi za
dano~ni celi i za dano~niot kredit. Neraspredelenata dobivka ne se odano~uva.
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Odlo`eniot danok od dobivka se evidentira vo celost, koristej]i ja metodata na obvrska,
za vremenite razliki koi se javuvaat pome\u dano~nata osnova na sredstvata i obvrskite i
iznosite po koi istite se evidentirani za celite na finansiskoto izvestuvawe. Pri
utvrduvawe na odlo`eniot danok od dobivka se koristat tekovnite va`e~ki dano~ni
stapki. Odlo`eniot danok od dobivka se tereti ili odobruva vo Izve[tajot za
seopfatnatata dobivka, osven dokolku se odnesuva na stavki koi direktno go teretat ili
odobruvaat kapitalot, vo koj slu~aj odlo`eniot danok se evidentira isto taka vo
kapitalot.
Odlo`enite dano~ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za
iskoristuvawe na vremenite razliki nasproti idnata raspolo`liva odano~iva dobivka.

3.14 Nadomesti za vrabotenite
Pridonesi za penzisko osiguruvawe
Dru[tvoto ima penziski planovi soglasno doma[nata regulativa za socijalno
osiguruvawe spored koja pla]a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite vraboteni.
Pridonesite, vrz osnova na platite, se pla]aat vo prviot i vtoriot penziski stolb koi
se odgovorni za isplata na penziite. Ne postojat dopolnitelni obvrski vo vrska so ovie
penziski planovi.

Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite
Dru[tvoto, soglasno soodvetnite doma[ni zakonski odredbi, ispla]a na vrabotenite
posebna minimalna suma pri penzioniraweto vo iznos ednakov na dvomese~na prose~na
plata. Dru[tvoto врши rezervirawe za presmetanи posebenи minimalenи iznosи za
penzionirawe na vrabotenite.

3.15 Danok na dodadena vrednost
Prihodite, tro[ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na danokot na
dodadena vrednost, osven:
- Koga danokot na dodadena vrednost od nabavka na sredstva ili uslugi ne e
nadomestiv od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost se priznava
kako del od tro[ocite za steknuvawe na sredstvoto ili kako del od tro[okot kade [to e
soodvetno; i

- Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danokot na dodadena
vrednost.

Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se pla]a na
dano~nite organi se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite vo bilansot na
sostojba.

3.16 Rezervirawa
Rezervirawe se priznava koga Dru[tvoto ima tekovna obvrska kako rezultat na nastan od
minatoto i postoi verojatnost deka ]e bide potreben odliv na sredstva koi vklu~uvaat
ekonomski koristi za podmiruvawe na obvrskata, a voedno ]e bide napravena verodostojna
procenka na iznosot na obvrskata. Rezervirawata se proveruvaat na sekoj datum na
izvestuvawe i se koregiraat so cel da se reflektira najdobrata tekovna procenka. Koga
efektot na vremenata vrednost na parite e materijalen, iznosot na rezerviraweto
pretstavuva sega[na vrednost na tro[ocite koi se o~ekuva da se pojavat za podmiruvawe
na obvrskata.
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3.17 Priznavawe na prihodite i rashodite
Prihodite se merat spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest, odnosno
nadomestot [to treba da se primi za prodadenite proizvodi i stoki odnosno
obezbedenite uslugi, neto od danokot na dodadena vrednost i eventualno odobrenite
proda`ni popusti. Prihodite se priznavaat koga sumata od prihodite mo`e precizno da
se izmerat i se o~ekuva deka ekonomskite koristi od izvr[enata transakcija ]e ima
priliv vo Dru[tvoto, koga napravenite tro[oci ili idni tro[oci mo`e precizno da se
izmerat i se ispolneti kriteriumite za razli~nite aktivnosti na Dru[tvoto.

Prihodi od proda`ba
Proda`ba na golemo
Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na isporaka do korisnikot, koga
korisnikot gi prifa]a stokite, a naplatlivosta na povrzanite pobaruvawa e razumno
obezbedena.

Proda`ba na malo
Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na proda`ba na korisnikot.
Prihodite od proda`ba na malo voobi~aeno se vo gotovina ili so kreditna karti~ka.
Evidentiraniot prihod e bruto iznosot na prihodite od proda`bata, vklu~uvaj]i gi i
obvrskite po provizii za kreditni karti~ki za transakcijata. Tie provizii se
evidentirani kako tro[oci za distribucija.

Prihodi od obezbeduvawe na uslugi
Prihodot od obezbeduvawe na uslugi se evidentira spored stepenot na zavr[uvawe koga
istiot mo`e so sigurnost da bide izmeren. Stepenot na zavr[uvawe se odreduva vrz
osnova na proverka na izvr[enata rabota.

Prihodi od kamata
Prihodot od kamatata se evidentira proporcionalno na vremeto [to go reflektira
efektivniot prinos na sredstvata.

Prihodi od dividendi
Prihodot od dividendi se priznava koga ]e se obezbedi pravoto za primawe na isplata.

Rashodi od delovnoto rabotewe
Rashodite od delovnoto rabotewe se priznavaat vo momentot na iskoristuvaweto na
uslugite odnosno vo periodot na nivnoto nastanuvawe.

3.18 Raspredelba na dividendi
Raspredelbata na dividendi na akcionerite na Dru[tvoto e evidentirana kako obvrska
vo finansiskite izve[tai vo periodot koga tie se odobreni od akcionerite na
Dru[tvoto.

3.19 Prevzemeni i neizvesni obvrski
Ne se evidentirani neizvesni obvrski vo finansiskite izve[tai. Tie se objavuvaat
dokolku postoi verojatnost za odliv na sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi. Isto
taka, neizvesni sredstva ne se evidentirani vo finansiskite izve[tai, no se objavuvaat
koga postoi verojatnost za priliv na ekonomski koristi. Iznosot na neizvesna zaguba se
evidentira kako rezervirawe dokolku e verojatno deka idnite nastani ]e potvrdat
postoewe na obvrska na denot na izvestuvawe i koga mo`e da se napravi razumna procenka
na iznosot na zagubata.
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3.20 Transakcii so povrzani subjekti
Povrzani subjekti se onie kade edniot subjekt go kontrolira drugiot subjekt ili ima
zna~ajno vlijanie vo donesuvaweto na finansiskite i delovnite odluki na drugiot
subjekt. Transakciite na Dru[tvoto so povrzani subjekti se odnesuvaat na transakciite
vo redovniot tek na raboteweto.

3.21 Nastani po periodot na izvestuvawe
Nastanite po zavr[etokot na godinata koi obezbeduvaat dopolnitelni informacii vo
vrska so sostojbata na subjektot na denot na izvestuvawe (nastani za koi mo`e da se vr[i
koregirawe) se reflektirani vo finansiskite izve[tai. Nastanite po zavr[etokot na
godinata za koi ne mo`e da se vr[i koregirawe se prika`uvaat vo bele[kite vo slu~aj
koga se materijalno zna~ajni.

4. Koristeni procenki

4 Zna~ajni smetkovodstveni procenki

Pri primenata na smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto, od Rakovodstvoto na
Dru[tvoto se bara da vr[i procenki i pravi pretpostavki za evidentiranite iznosi na
sredstvata i obvrskite koi ne se jasno voo~livi od nivnite izvori na evidentirawe.
Procenkite i pridru`nite pretpostavki se zasnovuvaat na minati iskustva i drugi
faktori, za koi se smeta deka se relevantni. Pri toa, fakti~kite rezultati mo`e da
odstapuvaat od takvite procenki.

Procenkite i glavnite pretpostavki se proveruvaat tekovno. Revidiranite
smetkovodstveni procenki se priznavaat vo periodot vo koj istite se revidirani
dokolku takvoto revidirawe vlijae samo za ili vo toj period, kako i za idni periodi,
dokolku revidirawata vlijaat za tekovniot i idnite periodi.

Nesigurnost vo procenkite

O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva

Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot iznos.
Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva o~ekuvanite ceni,
gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i utvrduva soodvetna
kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie gotovinski tekovi.

O[tetuvawe kaj finansiski sredstva

O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati pobaruvawa

Dru[tvoto presmetuva o[tetuvawe za pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i
ostanati pobaruvawa vrz osnova na procenka na zagubi koi rezultiraat od nemo`nosta
kupuva~ite da gi podmirat svoite obvrski. Pri procenka na soodvetnosta na zagubata
poradi o[tetuvawe za pobaruvawata od kupuva~i, dadenite pozajmici i ostanatite
pobaruvawa, procenkata se temeli vrz dospevaweto na saldoto na smetkata za pobaruvawa
i minatoto iskustvo na otpisi, kreditosposobnosta na klientite i promenite vo
uslovite za pla]awe za klientite. Ova podrazbira pravewe pretpostavki za idnite
odnesuvawa na klientite, kako i za idnite prilivi na pari~ni sredstva. Dokolku
finansiskite uslovi na klientite se vlo[at, realnite otpisi na tekovno postoe~kite
pobaruvawa mo`e da bidat povisoki od o~ekuvanoto, i mo`e da go nadminat nivoto na
zagubite poradi o[tetuvawe koi se dosega priznati.
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Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat

Rakovodstvoto vr[i redovna proverka na upotrebniot vek na sredstvata [to se
amortiziraat na 31 dekemvri. Rakovodstvoto procenuva deka utvrdeniot upotreben vek na
sredstvata ja pretstavuva o~ekuvanata upotreblivost (korisnost) na sredstvata. Fakti~ki
rezultati, sepak, mo`e da se razlikuvaat poradi tehnolo[ka zastarenost, posebno vo
delot na IT opremata i softverite.

Zalihi

Zalihi se evidentiraat po poniskata pome\u nabavnata vrednost (cena na ~inewe) i neto
realizacionata vrednost. Pri procenkata na neto realizacionata vrednost gi zema
predvid najobjektivnite dokazi / podatoci koi se na raspolagawe vo periodot koga se
praveni procenkite.

Objektivna vrednost na finansiski sredstva

Dokolku pazarot na finansiski instrument ne e aktiven, Rakovodstvoto ja utvrduva
objektivnata vrednost so koristewe tehniki za procenka. Vo primenata na tehnikite za
procenka, Rakovodstvoto pravi maksimalno iskoristuvawe na pazarnite inputi, i koristi
procenki i pretpostavki koi se, kolku [to e mo`no, vo soglasnost so podatocite koi
u~esnicite na pazarot ]e gi koristat pri opredeluvawe na cenata na instrumentot. Vo
slu~aj kade ovie podatocite ne se vidlivi, Rakovodstvoto gi procenuva pretpostavkite na
u~esnicite na pazarot pri opredeluvawe na cenata na finansiskiot instrument. Ovie
procenki mo`at da se razlikuvaat od realnite ceni koi mo`at da se postignat vo
transakcija izvr[ena pod komercijalni uslovi na datumot na izvestuvawe.

5. Promena na smetkovodstveni politiki i korekcija na gre[ki

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Смеководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на
МСФИ.

По исклучок , промена на сметководсвените политики може да се направи доброволно, ако се

процени дека новата сметковдствена политика води кон подобра презентација на

случувањата и позициите во финансиските извештаи.За промените во сметководсвените

политики одлушува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководсвената политика, ентитетот ја применува новата

сметководсвена политика на компаративните информации за претходните периоди до

најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководсвена политика да била

применета отсегогаш. Кога е непрактичнп да се одредат ефектите на поединечните периоди

на промена во смеководствената политика на компаративните информации за еден или

повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководсвена политика на

сметководсвените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за

кој е изводлива ретроспективна примена., што пак може да биде тековниот период и ги прави

соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој

период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо , Друштвото ретроспективно ја исправа

материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за

објавување , откако истата била откриена , така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентиран период(и)

кога грешката се појавила, или
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б) доколку грешката се појавила пред да биде презентиран најраниот претходен период,

повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот

претходно презентиран период.

Кога е непрактижно да се одредат ефектите на грешката за специфижен период врз

компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди,

ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата , обврските и главнината за

најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување ( што може да
биде и тековниот период) .

6. Upravuvawe so rizik

6.1 Faktori na finansiski rizici

Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se izlo`eni na razli~ni rizici od finansiski
karakter, vklu~uvaj]i rizik od kreditirawe i rizicite povrzani so efektite od
promenite vo deviznite kursevi i kamatnite stapki. Upravuvaweto so rizici na
Dru[tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se stremi kon
minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz uspe[nosta na delovnoto
rabotewe na Dru[tvoto.

Upravuvaweto so rizici na Dru[tvoto go vr[i Upravniot Odbor vrz osnova na
prethodno odobreni pismeni politiki i proceduri koi go opfa]aat celokupnoto
upravuvawe so rizici, kako i specifi~nite podra~ja, kako [to se rizikot od kursni
razliki, rizikot od kamatni stapki, rizikot od kreditirawe, upotrebata na vlo`uvawata
i plasmanite na vi[okot likvidni sredstva.

6.2 Rizik od kreditirawe

Dru[tvoto nema zna~itelna koncentracija na rizik od kreditirawe. Dru[tvoto ima
politiki so cel da obezbedi deka proda`bata na proizvodi i uslugi se vr[i na klienti
so soodvetna kreditna istorija. Dru[tvoto ima politiki koi go ograni~uvaat iznosot na
kreditnata izlo`enost na negovite klienti.

Kaj Dru[tvoto ne postoi materijalno zna~ajna koncentracija na krediten rizik poradi
golemiot broj na klienti i nivnite razli~ni profili koi se vo razli~ni industrii i
geografski regioni.

Maksimalnata izlo`enost na Dru[tvoto na krediten rizik e ograni~ena na
evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva priznaeni na datata na izve[tajot na
finansiskata sostojba.

6.3 Rizik od likvidnost

Pretpazlivo upravuvawe so rizik od likvidnost implicira odr`uvawe na dovolno
gotovina i likvidni hartii od vrednost, potoa raspolo`livost na izvori na sredstva
preku soodvetno obezbeduvawe na krediti i mo`nost za navremena naplata na iznosite na
pobaruvawa od kupuva~i vo ramkite na dogovorenite uslovi. Kako rezultat na
dinami~niot karakter na dejnosta na Dru[tvoto, Rakovodstvoto nastojuva da obezbedi
fleksibilni izvori na sredstva preku raspolo`livi kreditni linii.
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6.4 Pazarni rizici

Rizik od kursni razliki

Dru[tvoto ima delovni aktivnosti na me\unarodnite pazari, i e izlo`eno na rizik od
kursni razliki koj se javuva od izlo`enosta kon razli~ni valuti, posebno vo odnos na
Evroto i Dolarot. Dru[tvoto ne koristi instrumenti za obezbeduvawe od rizik od kursni
razliki. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e odgovorno za odr`uvawe na soodvetna neto pozicija
za sekoja valuta poedine~no, kako i vkupno za site valuti.

Analizata na senzitivnosta gi vklu~uva edinstveno monetarnite stavki denominirani vo
stranska valuta na krajot na godinata, pri [to se vr[i korekcija na nivnata vrednost pri
promena na kursot na stranskata valuta za 10%. Pozitivniot odnosno negativniot iznos
ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na dobivkata ili ostanatiot kapital, koj [to se javuva
vo slu~aj dokolku denarot ja namali/zgolemi svojata vrednost vo odnos na stranskite
valuti za +/- 10%.

Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost

Dru[tvoto e izlo`eno na efektite na fluktuaciite na pazarnite kamatni stapki vrz
negovata finansiska sostojba i gotovinski tekovi. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e vo
najgolema merka odgovorno za dnevno sledewe na sostojbata na rizikot od neto kamatni
stapki i odreduva limiti za namaluvawe na potencijalot od kamatna neusoglasenost.
Postoi zna~itelna koncentracija na pozajmici so kamata od lokalni finansiski
institucii na denot na izvestuvawe. Fluktuaciite vo pazarnite kamatni stapki, spored
koi sredstvata se pozajmeni, mo`e da imaat obraten efekt vrz uspe[nosta vo
finansiraweto na Dru[tvoto. Vo isto vreme, Dru[tvoto nema zna~itelni plasirawa na
svoite sredstva vo oro~eni depoziti i visoko likvidni hartii od vrednost, koi nosat
dopolnitelen prihod od kamata.

6.5 Rizik pri upravuvawe so kapital

Celite na Dru[tvoto pri upravuvawe so kapitalot se ovozmo`uvawe na Dru[tvoto da
prodol`i so ponatamo[na kontinuirana rabota so cel da obezbedi prihod za
akcionerite i benficii za drugi zainteresirani lica, kako i da odr`i optimalna
struktura na kapitalot za namaluvawe na tro[okot na kapitalot.

So cel da se odr`i ili prilagodi strukturata na kapitalot, Dru[tvoto mo`e da izvr[i
korekcija na iznosot na dividendi isplateni na akcionerite, da vrati kapital na
akcionerite, da izdade novi akcii ili da prodade sredstva za da go namali dolgot.

Pokazatel na zadol`enost

Strukturata na izvorite na finansirawe na Dru[tvoto se sostoi od obvrski, koi gi
vklu~uvaat pozajmicite , pari i pari~ni ekvivalenti i glavnina, koja se sostoi od
uplaten kapital, revalorizacioni rezervi, ostanati rezervi i akumulirana dobivka.

Rakovodstvoto ja analizira strukturata na izvorite na finansirawe na godi[na osnova
kako odnos na neto obvrskite po pozajmici vo odnos so vkupniot kapital. Neto obvrskite
po krediti se presmetani kako vkupni obvrski po pozajmici namaleni za iznosot na
pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti.
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7.

Патенти и лиценци Гудвил Софтвер
Останати 

средства

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

24.256.163 0 11.078.672 53.718.892 763.930 89.817.657

263.340 263.340

0

24.256.163 0 11.078.672 53.982.232 763.930 90.080.997

23.357.367 0 8.978.956 26.515.057 0 58.851.380

838.510 1.215.661 8.489.340 10.543.511

0

24.195.877 0 10.194.617 35.004.397 0 69.394.891

60.286 0 884.055 18.977.835 763.930 20.686.106

898.796 0 2.099.716 27.203.835 763.930 30.966.277

24.256.163 11.078.672 53.718.892 763.930 89.817.657

0

0

24.256.163 0 11.078.672 53.718.892 763.930 89.817.657

23.357.367 8.978.956 26.515.057 58.851.380

0

0

23.357.367 0 8.978.956 26.515.057 0 58.851.380

898.796 0 2.099.716 27.203.835 763.930 30.966.277

898.796 2.099.716 27.203.835 763.930 30.966.277

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Салдо на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Амортизација

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Зголемување

Намалување

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2016 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2016 (тековна година)

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Нето сметководствена вредност 

на 31 Декември 2015 

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2015 (претходна година)

Салдо на 31 Декември 2015

(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Амортизација
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8.

Земјиште Градежни објекти Опрема
Инвестиции

во тек
ВКУПНО

828.314.495 3.951.510.737 2.293.462.660 110.085.699 7.183.373.591

26.379.802 95.576.137 104.169.304 432.955.043 659.080.286

2.674.332 12.721.157 49.823.706 351.463.226 416.682.421

852.019.965 4.034.365.717 2.347.808.258 191.577.516 7.425.771.456

0 1.954.254.631 1.657.463.277 0 3.611.717.908

91.652.894 107.962.070 199.614.964

4.551.139 48.882.748 53.433.887

0 2.041.356.386 1.716.542.599 0 3.757.898.985

852.019.965 1.993.009.331 631.265.659 191.577.516 3.667.872.471

828.314.495 1.997.256.106 635.999.383 110.085.699 3.571.655.683

791.645.872 3.940.364.686 2.276.678.634 47.004.412 7.055.693.604

36.668.623 13.383.457 65.813.723 237.678.167 353.543.970

2.237.406 49.029.697 174.596.880 225.863.983

828.314.495 3.951.510.737 2.293.462.660 110.085.699 7.183.373.591

1.863.887.957 1.592.033.363 3.455.921.320

92.597.595 114.268.830 206.866.425

2.230.921 48.838.916 51.069.837

0 1.954.254.631 1.657.463.277 0 3.611.717.908

828.314.495 1.997.256.106 635.999.383 110.085.699 3.571.655.683

791.645.872 2.076.476.729 684.645.271 47.004.412 3.599.772.284

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Исправка на вредноста

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2016 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2016 (тековна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Исправка на вредноста

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2015 (претходна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2015 (претходна година)

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
47

Godi{na smetka 2016



9.
Недовршени 

земјоделски 

производи

Основно стадо Обртно стадо
Повеќегодиш-

ни насади

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Состојба на 1 Јануари 2016

(тековна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

2015

Промена на вредноста 

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Нетековни средства

Промена на вредноста

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Нетековни средства

Состојба на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

Тековни средства

Вкупно биолошки средства
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10.

Тековна година
Претходна 

година

11.

Тековна година
Претходна 

година

372.142.840 623.946.698

54.522.265 22.911.986

951.187.633 968.902.673

922.034.087 975.007.690

455.818.651 640.753.667

12.

Тековна година
Претходна 

година

58.496.635 62.083.017

48.637.930 56.926.550

4.684.546 8.275.669

118.898 222.419

111.938.009 127.507.655

Вложување во конвертибилни обврзници

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С

Побарувања од купувачи во земјата

Побарувања од купувачи во странство

Застарени, сомнителни и спорни побарувања

Ведносно усогласување на побарувања

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С

Парични средства во денарска благајна

Девизна сметка

Девизна благајна

Вкупно:

Вкупно:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С

Парични средства на денарски сметки
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13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Во сопственост на

зголем. намал.

Физички лица 2.366.447.000 67,93% 37.076.000 2.403.523.000 68,99%

Правни лица 1.117.395.000 32,07% 37.076.000 1.080.319.000 31,01%

Откупени сопствени акции 0

ФПИО 0

3.483.842.000 100% 37.076.000 37.076.000 3.483.842.000 100%

зголем. намал.

Физички лица 3.195.263.000 91,72% 828.816.000 2.366.447.000 67,93%

Правни лица 288.579.000 8,28% 828.816.000 1.117.395.000 32,07%

Откупени сопствени акции 0

ФПИО 0

0 3.483.842.000 100% 828.816.000 828.816.000 3.483.842.000 100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

31.12.2016 %

2016 (тековна година)

Родови на акции
01.01.2016 %

Состојба

%
Состојба

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

31.12.2015 %2015 (претходна година) 01.01.2015

Вкупно:

Обврски со рок на достасување над 5 години: Тековна година Претходна година

Обични акции

Приоритетни акции

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски спрема поврзани друштва 

по основ на заеми и кредити

Обврски кон добавувачи

Обврски по основ на заеми

Обврски по основ на кредити

Останати долгорочни обврски

Вкупно: 0 0
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15.

16.

Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

17.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С Тековна година Претходна година

Добавувачи во земјата 1.764.760.440 1.320.911.436

Добавувачи во странство 72.462.824 136.589.381

Добавувачи за нефактурирани стоки -1.814.853 503.334

О П И С Тековна година Претходна година

Вкупно: 1.835.408.411 1.458.004.151

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Вкупно: 1.336.349.550 1.789.760.085

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Краткорочни кредити во земјата 1.336.349.550 1.789.760.085

Краткорочни кредити во странство

О П И С Тековна година Претходна година

Приходи од продажба во земјата 15.675.561.654 17.570.761.967

Приходи од продажба во странство 596.925.364 718.723.193

Вкупно: 16.272.487.018 18.289.485.160
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и Извештај на независните ревизори 
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на  

Макпетрол а.д., Скопје 

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол .д., 

Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 

2016 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и 

Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните 

сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 38.    

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни 

финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која 

Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни 

финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како 

резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа 

на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските 

стандарди прифатени во Република Македонија
1. Тие стандарди бараат наша усогласеност со 

етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни 

овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се 

ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на 

процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните 

финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите 

вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните 

финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците 

ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно 

презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви 

ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да 

изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. 

1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни 
стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, 
преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година 

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
55

Finansiski izve{tai 2016



МАКПЕТРОЛ  АД
56



СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
57

Finansiski izve{tai 2016



Макпетрол АД, Скопје 4

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2016

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за сеопфатната добивка 

Бел. Година што завршува на
31 декември 31 декември

2016 2015
000 мкд 000 мкд

Приходи од продажба 5 16,317,524 18,333,022
Останати деловни приходи 18 167,671 164,041

Потрошени материјали  (124,606) (294,387)
Набавна вредност на продадени стоки (14,128,565) (16,267,990)
Трошоци за користи на вработените 19 (868,044) (876,033)
Амортизација и депрецијација 6,7 (210,218) (215,979)
Останати деловни трошоци 20 (703,375) (665,987)
Промени во залихите (13,405) (82,513)
Добивка од работење 436,982 94,174

Финансиски приходи 21 75,932 66,290
Финансиски расходи 21 (102,215) (128,363)
Финансиски ( расходи), нето  (26,283) (62,073)
Добивка пред оданочување 410,699 32,101

Данок на добивка 22 (33,911) (19,033)
Добивка за годината 376,788 13,068

Останата сеопфатна добивка за годината:
Промена на објективната вредност на финансиските 
средства расположливи за продажба 10,15 368 -
Вкупна сеопфатна добивка за годината 377,156 13,068

Заработувачка по акција (Денари по акција) 23
- Основна и разводнета 3,353 116
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Макпетрол АД, Скопје 5

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2016

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот 

Акционерски
капитал Премии Резерви

Акумулирани
Добивки/ 
(Загуби) Вкупно

000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд

На 01 јануари 2016 година 3,483,842 - 346 (30,245) 3,453,943
Трансакции со сопствениците - - - - -
Добивка за годината - - - 376,788 376,788
Останата сеопфатна добивка 
(Бел.10,15) - - 368 - 368
Вкупна сеопфатна добивка - - 368 376,788 377,156
На 31 декември 2016 година 3,483,842 - 714 346,543 3,831,099

На 01 јануари 2015 година 3,483,842 62,853 346 (106,166) 3,440,875
Трансакции со сопствениците - - - - -
Покривање на загуба - (62,853) - 62,853 -
Вкупно трансакции со 
сопствениците - (62,853) - 62,853 -
Добивка за годината - - - 13,068 13,068
Останата сеопфатна добивка - - - - -
Вкупна сеопфатна добивка - - - 13,068 13,068
На 31 декември 2015 година 3,483,842 - 346 (30,245) 3,453,943
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Макпетрол АД, Скопје 6

Посебни финансиски извештаи
31 декември 2016

Придружните белешки се составен дел на овие посебни финансиски извештаи

Извештај за паричните текови 

Бел. Година што завршува на
31 декември 31 декември

2016 2015
000 мкд 000 мкд

Деловни активности 
Приливи од купувачи 17,095,487 18,852,055
Исплати на добавувачи и вработени  (16,255,216) (17,741,394)

840,271 1,110,661

Платена камата (98,931) (122,494)
Платен данок од добивка (34,148) (1,484)

707,192 986,683

Инвестициони активности 
Прилив од продадени вложувања 1,469 -
Набавка на недвижности, постројки и опрема (236,362) (154,226)
Набавка на нематеријални средства (263) (211)
Продадени недвижности, постројки и опрема 32,726 1,963
Прилив од затворање на подружница - 1,519
Вложувања во подружници (228,329) -
Прилив/(дадени) финансиски позајмици, нето 118,016 (91,193)
Прилив од камати 70,924 62,731
Приливи од дивиденди 5,318 12,466

(236,501) (166,951)

Финансиски активности 
Платени дивиденди (106) -
(Отплата) на кредити (6,618,471) (6,725,152)
Приливи од кредити 6,165,061 5,953,056

(453,516) (772,096)

Нето промена на парични средства и еквиваленти 17,175 47,636
Парични средства и еквиваленти на почетокот 284,082 236,446
Парични средства и еквиваленти на крајот 14 301,257 284,082
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Макпетрол АД, Скопје 7

Белешки кон посебните финансиски извештаи  

1 Општи информации 
Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република 
Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 
1000 Скопје, Република Македонија. 

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република 
Македонија. Тековните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо 
и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за 
неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни 
активности и на меѓународните пазари.   
Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на 
следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, складирање нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, намешување 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогориво, 
производство на биогориво, и трговија со природен гас. 

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,723лица (2015: 1,695 лица). 
Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни 
Хартии од Вредност на Република Македонија и учествуваат во формирањето на 
Македонскиот Берзански Индекс. 

Друштвото го претставува мнозинството на Групацијата Макпетрол а.д., Скопје и 
подружниците. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015, 
подружниците учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и вкупната актива на 
Групацијата.  

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

2.1 Основа за подготовка  
Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски 
друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење 
сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 
година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство 
во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи 
ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за 
толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни 
сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година. 
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Макпетрол АД, Скопје 8

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува) 

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност 
освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и 
обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по 
објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, 
приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. 

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените 
стандарди прифатени во Република Македонија бара употреба на одредени критични 
сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува 
свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што 
вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои 
претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во 
Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното 
Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето 
на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност. 

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат 
на 31 декември 2016 и 2015 година. Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и 
ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во 
Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на 
Друштвото.Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски 
извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.2 Известување по сегменти 
Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности  за обезбедување на 
производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни 
сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено 
економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски 
сегменти. 

Друштвото има два деловни сегменти: трговија и производство од обновливи извори на 
енергија. Во идентификувањето на овие деловни сегменти раководството ги следи 
активностите на Друштвото кои ги претставуваат своите главни групи на производи и услуги 
(види Бел.5). Секој од овие оперативни сегменти е управуван одделно, поради што, тоа бара 
различни технологии, маркетинг пристап и други ресурси. 

2.3 Странски валути 
Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со 
примена на официјалниот среден 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 извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од 
финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа 
применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба 
деноминирани во странска валута, се следните: 

31 декември 2016 31 декември 2015 

1 УСД 58.3258 Денари 56.3744 Денари 

1 ЕУР 61.4812 Денари 61.5947 Денари 

1 ЦХФ 57.2504 Денари 56.9583 Денари 

1 ГБП 71.8071 Денари 83.4617 Денари 

1 ЦАД 43.3332 Денари 40.6003 Денари 

1 АУД 42.1220 Денари 41.0905 Денари 

1 ЈПУ 0.4982 Денари 0.4678 Денари 
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2.4 Недвижности, постројки и опрема 
Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена 
набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради 
оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се 
однесуваат на набавката на средствата. 

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на 
одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во 
периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од 
страна на Државниот Завод за Статистика. 

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за 
материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. 

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на 
недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е 
потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите 
трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување. 

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се 
признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на 
идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката 
може разумно да се измери. 

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за 
сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. 

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на 
останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со 
цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните 
резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи: 

Градежни објекти                             40 години 
Погонска опрема 10 години 
Останата опрема и моторни возила  4-5 години 

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

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

2.5 Нематеријални средства 
Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со 
дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за 
акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои 
веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога 
набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат 
користејќи правопропорционална метода во текот на период од пет години. 
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2.6 Оштетување на нефинансиските средства 
Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век 
на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени 
настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може 
да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот 
надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува 
повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето 
продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро 
известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни 
готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата 
и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се 
проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која 
генерира готовина. 

2.7 Вложувања во подружници и придружени друштва 
Подружници 
Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при 
што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, 
издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и 
непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во 
подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност. 

Придружени друштва 
Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги 
контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: 
застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и 
донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и 
обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи 
помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се 
евидентирани според набавна вредност. 

2.8 Финансиски средства  
Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски 
средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски 
средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. 
Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги 
класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. 

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски 
средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство 
наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во 
оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2016 и 
2015 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија. 

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 
Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни 
периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност 
да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година 
Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија. 
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Кредити и побарувања 
Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или 
детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните 
средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на 
Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот 
на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски 
побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти. 

Финансиски средства расположливи за продажба 
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа 
категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се 
вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи 
вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.  

Признавање и мерење на финансиските средства  
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на 
трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде 
средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку 
добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што 
трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. 
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна 
вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана 
набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и 
загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на 
трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата 
по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во 
периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како 
дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив 
од дивиденда. 

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања 
класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна 
добивка. 

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или 
се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останата 
сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност 
во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, 
пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како 
финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за 
продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот 
кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. 

Депризнавање на финансиските средства 
Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на 
паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги 
пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. 
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Оштетувањето на финансиските средства 
a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои 
објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски 
средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба 
поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како 
резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата 
и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското 
средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. 

Како докази за оштетување може де се земат индикациите дека должникот или групата 
должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, 
веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи 
индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските 
услови кои кореспондираат со загубата. 

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува 
разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите 
идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на 
финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата 
на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот 
расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството 
кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна 
стапка утврдена според договорот претставува  стапката на мерење на било која загуба од 
оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз 
основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. 
Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа 
намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на   
оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот  рејтинг на должникот), 
претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби. 

б.       Финансиски средства расположливи за продажба  
На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои 
објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски 
средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени 
во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, 
значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност 
под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку 
постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната 
загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, 
намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за 
финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка 
или загуба за периодот. 
Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките 
инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми 
и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на  
евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се 
намалува преку тековните добивки или загуби. 
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2.9 Пребивање на финанскиските средства и обврски 
Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во 
Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на 
признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак 
истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските. 

2.10 Залихи 
Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. 
Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на 
работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на 
материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и 
вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на 
употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на 
општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет. 

2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 
Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или 
извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се 
очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен 
циклус дококлку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку 
не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.  

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и 
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на 
методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. 
Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото 
нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови 
на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или 
финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат 
индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат 
за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики 
на кредитен ризик се проценуваат групно. 

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството 
и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на 
изворната ефективна каматна стапка на финансискто средство. Средствата со краткорочно 
доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на 
поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено 
признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во 
случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото 
резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како 
тековна добивка. 

2.12 Парични средства и еквиваленти 
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 
банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не 
подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.  
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2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби 
(а) Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 
Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна 
активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата. 

(в) Сопствени акции 
Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од 
вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога 
таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во 
акционерскиот капитал. 

(г) Резерви 
Резервите, кои во целост се состојат од ревалоризациони се создадени во текот на периодите 
врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за 
продажба. 

(д) Акумулирани добивки/загуби 
Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и 
претходните периоди. 

2.14 Финансиски обврски 
Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот 
аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се 
класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната 
амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон 
добавувачи и останати обврски. 

Обврски кон добавувачи и други обврски 
Обврските кон добавуачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во 
нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето 
на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка 
на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, 
истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се 
евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната 
амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. 

Позајмици 
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за 
трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната 
амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на 
трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка 
за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. 
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како 
трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата 
линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на 
повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни 
линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се 
амортизира за периодот на аранжманот.  

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има 
безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на 
Извештајот за финансиската состојба.  
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2.15 Трошоци за позајмување 
Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба 
или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен 
значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се 
додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително 
подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за 
позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале. 

2.16 Наем 
Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во 
зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното 
средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството. 

Друштвото како закупец 
Финансиски наем  е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува 
ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем . Закупените 
средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по 
нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на 
минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу 
финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна 
каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат 
директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според 
пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не 
постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на 
наем периодот. Со состојба на 31 декември 2016 година Друштвото нема класифицирани 
средства во оваа категорија. 

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа 
во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и 
осигурување  се признаваат во периодот на нивното настанување. 

Друштвото како закуподавач 
Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од 
сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни 
трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска 
состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во 
текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини 
се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се 
признаваат како одложен приход. 

2.17 Тековен и одложен данок на добивка 
Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и 
одложениот данок на добивка. 

Тековен данок на добивка 
Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува 
добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за 
одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот 
кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат 
даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во 
рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната 
обврска за наредните периоди. 
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Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка 
Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за 
времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и 
износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При 
утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. 
Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната 
добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат 
капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира 
исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. 
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за 
искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. 
Со состојба на 31 декември 2016 и 2015, Друштвото нема евидентирано одложени даночни 
средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми. 

2.18 Надомести за вработените 
Придонеси за пензиско осигурување 
Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување 
според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, 
врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за 
исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. 

Краткорочни користи за вработените 
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат 
кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој 
што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката 
и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како 
резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени 
веродостојно. 

Обврски при пензионирање на вработените 
Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените 
посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската 
регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален 
износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба. 

2.19 Данок на додадена вредност 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на 
додадена вредност, освен: 
- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив 

од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од 
трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е 
соодветно; и 

- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена 
вредност. 

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на 
даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за 
финансиската состојба. 
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2.20 Резервирања 
Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од 
минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат 
економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна 
процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на 
известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога 
ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето 
претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на 
обврската. 

2.21 Признавање на приходите и расходите 
Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно 
надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените 
услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. 
Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува 
дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога 
направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети 
критериумите за различните активности на Друштвото. 

Приходи од продажба 
Продажба на големо 
Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до 
корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања 
е разумно обезбедена.  

Продажба на мало  
Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на 
корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна 
картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи 
ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се 
евидентирани како трошоци за дистрибуција.  

Приходи од обезбедување на услуги  
Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога 
истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа 
на проверка на извршената работа. 

Приходи од наемнини 
Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и 
загубите на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените 
наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од 
наемнини во текот на наем периодот. 

Финансиски приходи и трошоци 
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот 
принос на средствата. 
Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и 
трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки 
или загуби со користење на методот на ефективна камата. 

Приходи од дивиденди  
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Расходи од деловното работење 
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите 
односно во периодот на нивното настанување. 

Пребивање на приходите и расходите 
Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не 
генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат 
приходи. Друштвото ги презентира резулатите од таквите трансакции преку пребивање на 
секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова 
презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните. 

2.22 Распределба на дивиденди 
Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во 
финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.  

2.23 Превземени и неизвесни обврски 
Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат 
доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто 
така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат  
кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се 
евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење 
на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на 
загубата. 

2.24 Трансакции со поврзани субјекти 
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има 
значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. 
Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во 
редовниот тек на работењето. 

2.25 Настани по датумот на известување 
Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска 
со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои 
може да се врши корегирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние 
настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат 
во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици 

3.1 Фактори на финансиски ризици 
Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски 
карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во 
девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира 
на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните 
негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.  

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно 
одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со 
ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од 
каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот 
ликвидни средства. 

3.2 Кредитен ризик 
Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или 
договорната страна  на финасискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни 
обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и 
парични средства и парични еквиваленти. 

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални 
карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека 
продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, 
односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер 
и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека 
малопродажбата целосно е однапред планирана.  

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради 
големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и 
географски региони. 

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната 
вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската 
состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

2016 2015
Класи на финанс.средства - евидентирана вредност 
Финансиски средства расположливи за продажба 1,151,328 1,150,960
Финансиски побарувања 35,539 153,555
Побарувања од купувачи, нето 273,263 511,017
Побарувања по камати на купувачите, нето 42,110 28,926
Побарувања од продажба на  платежни картички 184,493 184,818
Побарувања од вработени 6,607 7,774
Останати побарувања 143 265
Парични средства и еквиваленти 301,257 284,082

1,994,740 2,321,397

3.3 Ризик од ликвидност 
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно 
готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку 
соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на 
побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот 
карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни 
извори на средства преку расположливи кредитни линии.  
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува) 
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Ризик од ликвидност (продолжува) 

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 (000 мкд). 

31 декември 2016 31 декември 2015 
Тековни 

До 1 год. Нетековни 
Тековни 

До 1 год. Нетековни 

Обврски од добавувачи 1,865,715 - 1,486,301 -
Дивиденди 9,814 - 9,920 -
Позајмици со камата 1,336,350 - 1,789,760 -

3,211,879 - 3,285,981 -

3.4 Пазарни ризици 
Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и 
каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на 
финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на 
изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата. 

Ризик од курсни разлики 
Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни 
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и 
Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. 
Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја 
валута поединечно, како и вкупно за сите валути.  Сметководствената  вредност   на   
монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што 
следи (000 мкд): 

2016 2015
Средства
ЕУР 25,967 40,138
ЦХФ - 8
ГБП - 266
УСД 126,663 91,522

152,630 131,934
Обврски 
ЕУР 70,733 128,516
ЈПУ 96 -
ГБП 2,002 1,807
УСД 14,268 12,114

87,099 142,437

Анализа на сензитивноста 
Промени во

2016
Промени во 

2015 2016 2015
Добивка или загуба

(000 мкд)

ЕУР 1% 1% (448) (884)
ЈПУ 1% 1% (1) -
ГБП 1% 1% (20) (15)
УСД 5% 5% 5,620 3,970
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува) 
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во 
странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при 
промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен 
износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во 
случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на 
ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос 
на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз 
добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во 
табелата погоре (во илјади Денари). 

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност 
Друштвото е изложено на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата 
финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка 
одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува 
лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна 
концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на 
известување. Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, 
може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, 
Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо 
ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата. 

2016 2015
(000 мкд) (000 мкд) 

Финансиски средства 
Некаматоносни 
Фин.средства расположливи за продажба 1,151,328 1,150,960
Побарувања од купувачи, нето 273,263 511,017
Побарувања по камати на купувачите, нето 42,110 28,926
Побарувања од продажба на картички 184,493 184,818
Побарувања од вработени 6,607 7,774
Останати побарувања 143 265
Парични средства и еквиваленти 238,076 213,723

1,896,020 2,097,483
Со фиксна каматна стапка 
Финансиски побарувања 35,539 153,555
Парични средства и еквиваленти 63,181 70,359

98,720 223,914
1,994,740 2,321,397

Финансиски обврски 
Некаматоносни 
Обврски од добавувачи 1,865,715 1,486,301
Дивиденди 9,814 9,920

1,875,529 1,496,221
Со фиксна каматна стапка 
Позајмици со камата 1,336,350 1,789,760

3,211,879 3,285,981

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
75

Finansiski izve{tai 2016



Макпетрол АД, Скопје 22

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува) 
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

3.5 Ризик при управување со капитал 
Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да 
продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет 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 се одржи или прилагоди структурата на капиталот, 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 на задолженост 
Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги 
вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и 
главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и 
акумулирана добивка. 

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа 
како однос на нето обврските по позајмици 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. Показателот на задолженоста на крајот на 
годината е прикажан како што следи:

2016 2015
(000 мкд) (000 мкд)

Позајмици 1,336,350 1,789,760
Парични средства и  парични еквиваленти (301,257) (284,082)
Нето обврски                                                   1,035,093 1,505,678

Капитал – вкупно 3,831,099 3,453,943
0.27 0.44

3.6 Процена 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. 

3.6.1  Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност 
Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната 
вредност во извештајот за финансиската состојба  во согласност со хиерархијата на 
објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски 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  
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува) 
Upravuvawe so finansiski rizici (prodol`uva)

Процена на објективна вредност (продолжува) 

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за 
финансиската состојба се состојат од удели во капиталот кај домашни некотирани правни 
субјекти. Согласно претходно презентираните нивоа на хиреархија, сите средства се 
групирани во Ниво 2.

2016 2015
(000 мкд) (000 мкд)

Финансиските средства евидентирани по објект. вредност 
Удели во капиталот кај домашни некотирани субјекти – Ниво 2 1,151,328 1,150,960

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датума на известување е објавено во 
Белешката 10.  

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност 
Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во 
Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се 
прикажани во табелата подолу: 

Евидентирана вр. Објективна вр.
2016 2015 2016 2015

Средства 
Финансиски побарувања 35,539 153,555 35,539 153,555
Побарувања од купувачи, нето 273,263 511,017 273,263 511,017
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето 42,110 28,926 42,110 28,926
Побарувања од продажба на  платежни картички 184,493 184,818 184,493 184,818
Побарувања од вработени 6,607 7,774 6,607 7,774
Останати побарувања 143 265 143 265
Парични средства и еквиваленти 301,257 284,082 301,257 284,082
Вкупни средства 843,412 1,170,437 843,412 1,170,437

Обврски 
Позајмици со камата 1,336,350 1,789,760 1,336,350 1,789,760
Обврски од добавувачи 1,865,715 1,486,301 1,865,715 1,486,301
Дивиденди 9,814 9,920 9,814 9,920
Вкупни обврски 3,211,879 3,285,981 3,211,879 3,285,981

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 нивната краткорочна достасаност. 

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.
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

4 Значајни сметководствени проценки 

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 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 одстапуваат 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. 

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 

текови 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, дадени позајмици и останати побарувања 

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати 

побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги 

подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за 

побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената 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 на 31 декември 2016 година. 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 и 7. 

Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно 

во делот на ИТ опремата и софтверите. 

Залихи 

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето 

реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид 

најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени 

проценките.
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства 

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува 

објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за 

процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи 

проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои 

учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во 

случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на 

учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие 

проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во 

трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.
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Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти 

На 31 декември 2016 и 2015 година, Друштвото е организирано во следниве деловни 

сегменти: 

 Трговска мрежа; 

 Производство на производи од обновливи извори на енергија. 
Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 
2015 се како што следат: 

Трговија

Производи од
обновливи
извори на

енергија Вкупно
За годината што завршува на 31 декември  2016 
Продажба 16,317,078 446 16,317,524
Добивка од деловни активности 436,982
Финансиски резултат, нето (26,283)
Добивка пред оданочување 410,699
Данок на добивка (33,911)
Добивка за годината 376,788

За годината што завршува на 31 декември  2015 
Продажба 18,202,032 130,990 18,333,022
Добивка од деловни активности 94,174
Финансиски резултат, нето (62,073)
Добивка пред оданочување 32,101
Данок на добивка (19,033)
Добивка за годината 13,068

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2016 и 2015 година се како што следи: 

Трговија

Производи од
обновливи
извори на

енергија Вкупно
2016 година 
Средства 6,974,423 536,684 7,511,107
Обврски 3,679,739 269 3,680,008
Капитални трошоци 297,965 1,176 299,141

2015 година 
Средства 6,874,053 555,955 7,430,008
Обврски 3,975,793 272 3,976,065
Капитални трошоци 176,512 - 176,512

Продажбата по категории е како што следи: 
2016 2015

Деривати 14,495,547 16,956,476
Трговски стоки 1,728,054 1,256,891
Услуги 93,923 119,655

16,317,524 18,333,022

Од кои: 
- На домашен пазар 15,720,599 17,614,299
- На странски пазари 596,925 718,723

16,317,524 18,333,022
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Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема 

Земјиште
Градежни

објекти

Опрема и
останати
средства

Аванси за,
и инвест.во

тек Вкупно

На 01 јануари 2015 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 791,646 3,940,365 2,276,679 47,004 7,055,694
Исправка на вредноста - (1,863,888) (1,592,033) - (3,455,921)
Нето евидентирана вредност 791,646 2,076,477 684,646 47,004 3,599,773

Промени во текот на 2015 година 
Почетна нето евидентирана вредност 791,646 2,076,477 684,646 47,004 3,599,773
Набавки, нето од пренос од инв. во тек 36,669 13,323 57,292 46,942 154,226
Продажби и расходувања – набавна 
вредност) - (2,179) (46,705) - (48,884)
(Продажби и расходувања – исправка на 
вредноста) - 2,056 46,456 - 48,512
Трансфер во нематеријални средства - - - (5,935) (5,935)
Трансфер од залихи - - - 22,075 22,075
Вишоци по попис - 2 6,196 - 6,198
(Депрецијација) за годината - (92,540) (111,769) - (204,309)
Крајна нето евидентирана вредност 828,315 1,997,139 636,116 110,086 3,571,656

На 01 јануари  2016 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 828,315 3,951,511 2,293,462 110,086 7,183,374
Исправка на вредноста - (1,954,372) (1,657,346) - (3,611,718)
Нето евидентирана вредност 828,315 1,997,139 636,116 110,086 3,571,656

Промени во текот на 2016 година 
Почетна нето евидентирана вредност 828,315 1,997,139 636,116 110,086 3,571,656
Набавки, нето од пренос од инв. во тек 26,380 84,272 103,466 22,244 236,362
Трансфер во нематеријални средства - - - (263) (263)
Интерни трансфери - (249) 249 - -
Трансфер од залихи - - - 63,600 63,600
Вишоци по попис - 11,304 454 - 11,758
Корекција на основна грешка - 1 35 - 36
(Продажби и расходувања – набавна 
вредност) (2,674) (12,472) (49,824) (4,090) (69,060)
(Продажби и расходувања – исправка на 
вредноста) - 4,551 48,883 - 53,434
(Депрецијација) за годината - (91,654) (107,997) - (199,651)
Крајна нето евидентирана вредност 852,021 1,992,892 631,382 191,577 3,667,872

На 31 декември  2016 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 852,021 4,034,366 2,347,807 191,577 7,425,771
Исправка на вредноста - (2,041,474) (1,716,425) - (3,757,899)
Нето евидентирана вредност 852,021 1,992,892 631,382 191,577 3,667,872

Продажби и расходувања 
Во текот на 2016 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите недвижности, 
постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 15,626 илјади Денари (2015: 
372 илјади Денари). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства 
изнесува 32,726 илјади Денари (2015: 1,963 илјади Денари) (види Белешка 18).  
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(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема  (продолжува) 

Инвестиции во тек 
На 31 декември 2016 и 2015 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:  

2016 2015

Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати  160,196 74,277
Аванси на добавувачи 22,651 21,585
Вложувања во објект Галичица 3,748 3,748
Градежни работи на станови -Трета Македонска Бригада 1,959 1,959
Останати вложувања 948 219
Полница Миладиновци 905 1,735
Вложувања во хотел – Струга 849 -
Вложувања во административна зграда 296 4,324
Вложувања во хотел – Маврово 25 2,239

191,577 110,086

Залог врз недвижности, постројки и опрема 
На 31 декември 2016 Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување 
за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни 
финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната 
проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 
37,038,131 (види Белешка 16 и 24). 

7 Нематеријални средства 

Права и 
лиценци

Останати 
нематеријални 

средства Вкупно

На 01  јануари 2015 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 106,387 12,899 119,286
Исправка на вредноста (72,214) (10,609) (82,823)
Нето евидентирана вредност 34,173 2,290 36,463

Промени во текот на 2015 година 
Почетна нето евидентирана вредност 34,173 2,290 36,463
Набавки, нето од преноси 211 - 211
Корекции од минати години 27 - 27
Трансфер од материјални средства 5,935 - 5,935
(Продажби и расходувања - набавна 
вредност) (35,641) - (35,641)
Продажби и расходувања - акумулирана 
амортизација 35,641 - 35,641
(Амортизација) за годината (10,144) (1,526) (11,670)
Крајна нето евидентирана вредност 30,202 764 30,966

На 01 јануари 2016 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 76,919 12,899 89,818
Исправка на вредноста (46,717) (12,135) (58,852)
Нето евидентирана вредност 30,202 764 30,966

Промени во текот на 2016 година 
Почетна нето евидентирана вредност 30,202 764 30,966
Корекции од минати години 24 - 24
Трансфер од материјални средства 263 - 263
(Амортизација) за годината (10,567) - (10,567)
Крајна нето евидентирана вредност 19,922 764 20,686

На 31 декември  2015 година 
Набавна или ревалоризирана вредност 77,182 12,899 90,081
Исправка на вредноста (57,260) (12,135) (69,395)
Нето евидентирана вредност 19,922 764 20,686
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8 Финансиски инструменти по категории 
Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на 
датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на 
следниов начин: 

2016 2015

Средства според Извештајот за финансиската состојба
Финансиски средства расположливи за продажба 
Удели во капиталот во домашни некотирани друштва 1,151,328 1,150,960

1,151,328 1,150,960
Кредити и побарувања 
Финансиски побарувања 35,539 153,555
Побарувања од купувачи, нето 273,263 511,017
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето 42,110 28,926
Побарувања од продажба на  платежни картички 184,493 184,818
Побарувања од вработени 6,607 7,774
Останати побарувања 143 265
Парични средства и еквиваленти 301,257 284,082

843,412 1,170,437
1,994,740 2,321,397

Обврски  според Извештајот за финансиската состојба 
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вр.
Позајмици 1,336,350 1,789,760
Обврски спрема добавувачи 1,865,715 1,486,301
Обврски по дивиденди 9,814 9,920

3,211,879 3,285,981

9 Вложувања во подружници и придружени друштва 

Подружници 
Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите 
подружници на датумите на известување:

31 декември 2016 31 декември 2015 
% од 

учест.
Земја на 

основање Валута
Износ во 

вал. (000 МКД) 
Износ во 

вал. (000 МКД) 
Макпетрол – 
Телма 100.00 Македонија МКД - 205,616 - 5,616
Шампион 
Макпетрол 100.00 Македонија МКД - 372 - 372
Пром-гас 100.00 Македонија МКД - 10,000 - 10,000
Макпетрол доо  100.00 Србија УСД 452,500 25,075 452,500 25,075
Петролмак 
Грција 100.00 Грција ЕУР 810,000 49,856 350,000 21,527

290,919 62,590

Во текот на 2015 година, со одлука на Друштвото, подружницата Макпетрол Грција ги запре 
своите деловни активности и престана да постои. Друштвото оствари прилив на парични 
средства по основ на затворање на сметките на подружницата во денарска противвредност од 
1,519 илјади денари. 
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Макпетрол АД, Скопје 30

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во подружници и придружени друштва (продолжува)

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2016 и 2015 година е како што следи: 
2016 2015

На 01 јануари  62,590 64,109
Зголемување на влог во парични средства 228,329 -
Прилив од запирање на деловни активности - (1,519)
На 31 декември  290,919 62,590

Во текот на 2016 година Друштвото го зголеми учеството во капиталот на Макпетрол Телма 

дооел, Скопје со дополнително вложување на парични средства во износ од 200,000 илјади 

Денари и го зголеми учеството во капиталот на Петролмак Грција со дополнително 

вложување на парични средства во износ од 28,329 илјади Денари.

Придружени друштва 
Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на 
придружените друштва на датумите на известување: 

31 декември 2016 31 декември 2015
% од 

учест.
Земја на 

основање Валута
Износ во 

валута
(000

МКД)
Износ во 

валута
(000

МКД)

Оилко КДА 35.60 Македонија МКД - 536,118 - 536,118
- 536,118 - 536,118

Примени дивиденди 
Во текот на 2016 година, Друштвото оствари приход од примени дивиденди од вложувањата 
во подружници и придружени друштва во износ од 5,318 илјади Денари (2015: 12,466 илјади 
Денари) (Белешка 18). 

10 Финансиски средства расположливи за продажба 
2016 2015

Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)
Вложувања во АД ГА-МА 1,150,456 1,150,456
Останати вложувања 872 504

1,151,328 1,150,960

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за 
разгледуваните периоди е како што следи: 

2016 2015

На 01 јануари  1,150,960 1,151,199
Промена на објективна вредност - признаено во останата 
сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15) 368 -
Отпис на удели признаени во тековните расходи (Бел. 20) - (239)
На 31 декември  1,151,328 1,150,960

Во текот на 2016 година, Друштвото оствари приход од продажба на дел од овие вложувања, 
претходно целосно резервирани, во износ од 1,469 илјади Денари (Белешка 18). 
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Макпетрол АД, Скопје 31

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува) 

Вложувања во АД ГА-МА 
Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година 
изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. 
Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат 
Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната 
вредност на средствата на датумот на вложувањето.  

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Макпетрол 
АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на 
глас,  од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Владата на РМ има 
покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за утврдување на 
учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе детали се 
објавени во Белешката 24 во продолжение на посебните финансиски извештаи. 

11 Финансиски побарувања 
2016 2015

Побарувања од продажба на трговски стоки на кредит 29,640 30,181
Финансиски позајмици на вработени 3,853 3,263
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти 2,046 120,111

35,539 153,555
Од кои: 
Краткорочни финансиски побарувања 32,616 145,691
Долгорочни финансиски побарувања 2,923 7,864

35,539 153,555

Во текот на 2016 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 58,856 илјади Денари 
(2015: 116,468 илјади Денари) и оствари прилив од наплата во износ од 176,871 илјади Денари 
(2015: 25,276 илјади Денари). 

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио 
Салдото на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2016 година може да се 
анализира според следниве категории на кредитен ризик: 

2016
Недоспеани
неоштетени

Доспеани
неоштетени Оштетени Вкупно

Набавна вредност 5,506 30,033 5,444 40,983
Исправка на вредност - - (5,444) (5,444)
Нето евидентирана вредност 5,506 30,033 - 35,539

2015
Недоспеани
неоштетени

Доспеани
неоштетени Оштетени Вкупно

Набавна вредност 123,975 29,580 5,444 158,999
Исправка на вредност - - (5,444) (5,444)
Нето евидентирана вредност 123,975 29,580 - 153,555

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени финансиските побарувања на 
ден 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи: 

2016 2015

До 30 дена 7 26
Од 1 - 3 месеци - 33
Од 3 - 6 месеци - 38
Од 6 - 12 месеци 78 29,135
Над 1 година 29,948 348

30,033 29,580

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
85

Finansiski izve{tai 2016



Макпетрол АД, Скопје 32

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува) 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 
Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања 
во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 

2016 2015

На 01 јануари  5,444 5,447
Отпис на целосно резервирани ненаплатливи позајмици - (3)
На 31 декември  5,444 5,444

12 Залихи 
2016 2015

Трговски стоки 668,499 485,210
Ситен инвентар и резервни делови 149,172 178,732
Готови производи и производство во тек 2,354 15,759

820,025 679,701

На 31 декември 2016 година и врз основа на направена процена, Друштвото изврши 
ослободување на претходно признаените резервирања во износ од 2,811 илјади Денари 
(2015: 5,798 илјади Денари) во корист на тековните добивки (Белешка 18).  

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
2016 2015

Побарувања од купувачи 
Домашни купувачи 459,112 734,145
Странски купувачи 54,522 22,912
Поврзани субјекти 44,048 84,007

557,682 841,064
Намалено за: резервирања за оштетувања  (284,419) (330,047)

273,263 511,017
Останати тековни побарувања 
Побарувања од пресметани камати на купувачите 679,725 673,887
Побарувања од продажба на платежни картички 184,493 184,818
Аванси на добавувачи 73,606 65,095
Припејд картички за гориво 63,946 71,621
Однапред платени трошоци 36,253 90,495
Побарувања од државата по основ на даноци 6,942 369
Побарувања од вработени 6,607 7,774
Останати побарувања 143 265

1,051,715 1,094,324
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати (637,615) (644,961)

414,100 449,363
687,363 960,380

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата 
Салдото на побарувањата од купувачите со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година може 
да се анализира според следниве категории на кредитен ризик: 

2016
Недоспеани
неоштетени

Доспеани
неоштетени Оштетени Вкупно

Набавна вредност 183,609 89,654 284,419 557,682
Исправка на вредност - - (284,419) (284,419)
Нето евидентирана вредност 183,609 89,654 - 273,263
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Макпетрол АД, Скопје 33

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

2015
Недоспеани
неоштетени

Доспеани
неоштетени Оштетени Вкупно

Набавна вредност 407,180 103,837 330,047 841,064
Исправка на вредност - - (330,047) (330,047)
Нето евидентирана вредност 407,180 103,837 - 511,017

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со 
состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи: 

2016 2015

Од 1 - 3 месеци 5,833 2,169
Од 3 - 6 месеци 1,595 6,385
Од 6 - 12 месеци 3,336 5,296
Над 1 година 78,890 89,987

89,654 103,837

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 
Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и 
останатите побарувања во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 

Купувачи Останати побарувања Вкупно

2016 2015 2016 2015 2016 2015

На 01 јануари  330,047 343,748 644,961 645,469 975,008 989,217
Тековни оштетувања (Б.20) 7,221 2,674 3,961 32,545 11,182 35,219
Ослобод.на резервации (Б.18) (790) (16,124) (1,751) (14,008) (2,541) (30,132)
Пренос  од купувачи во 
останати побарувања (8,570) - 8,570 - - -
Отпис на резервација (43,489) (251) (18,126) (19,045) (61,615) (19,296)

На 31 декември 284,419 330,047 637,615 644,961 922,034 975,008

Во текот на 2016 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи 
побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 1,546 илјади Денари (2015: 
1,867 илјади Денари) (види Белешка 20). 

14 Парични средства и еквиваленти 
2016 2015

Денарски и девизни сметки кај домашни банки 63,181 70,359
Готовина во благајна  48,757 57,149
Парични еквиваленти – вредносни картички 163,539 135,207
Средства во процес на наплата 25,780 21,367

301,257 284,082
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Макпетрол АД, Скопје 34

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15 Капитал 
Акционерски капитал 
На 31 декември 2016 и 2015 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 
илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 
запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 
511.29 Евра по акција. На датумот на известување, за соптвениците на 1,457 акции постои 
ограничување за тргување со акциите издадени од страна на Друштвото. Структурата на 
акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи: 

31 декември 2016 31 декември 2015 

Домашни правни лица 26.29% 25.06%
Домашни физички лица 67.68% 67.12%
Странски правни лица 4.72% 6.47%
Странски физички лица 1.31% 1.15%
Странски лица (збирна сметка) - 0.20%

100% 100%

Резерви 
На датумите на известување резервите на Друштвото во целост се состојат од резерви 
создадени врз основа на ревалоризацијата на вложувањата. Движењето на сметката на 
резервите во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 

2016 2015

На 01 јануари 346 346
Ефект од ревалоризација на вложувања (Бел.10) 368 -

На 31 декември 714 346

16 Позајмици 
2016 2015

Краткорочни позајмици со камата 
Краткорочни кредити од домашни банки 
(фиксна стапка во рамки од 4.9 – 6.5% п.а.) 1,336,350 1,789,760

1,336,350 1,789,760

Во текот на 2016 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 
6,165,061 илјади Денари (2015: 5,953,056 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици 
во износ од 6,618,471 илјади Денари (2015: 6,725,152 илјади Денари). Отплатата на 
позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на 
Друштвото (Белешки 6 и 24). 

17 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
2016 2015

Добавувачи 
Домашни добавувачи 1,762,945 1,321,416
Поврзани субјекти 30,307 28,296
Странски добавувачи 72,463 136,589

1,865,715 1,486,301
Останати тековни обврски 
Издадени платежни картички ВЕРНА 257,154 236,496
Плати, персонален данок и придонеси од плати 68,300 67,946
Обврски по картици за гориво 49,752 56,245
Примени аванси од купувачи 37,850 33,101
Пресметани трошоци 31,564 35,352
Обврски за акцизи 3,221 198,210
Обврски по дивиденди 9,814 9,920
Обврски за отпремнини 2,234 2,380
Обврски за ДДВ - 42,063

459,889 681,713
Вкупно добавувачи и останати обврски 2,325,604 2,168,014
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Макпетрол АД, Скопје 35

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18 Останати деловни приходи 
2016 2015

Отпис на обврски и вишоци по попис 54,276 54,084
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6) 32,726 1,963
Вишоци на недвижности,постројки и опрема по попис 11,758 6,198
Дивиденди (Бел. 9) 5,318 12,466
Ослободување на резервација кај залихи (Бел. 12) 2,811 5,798
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел.13) 2,541 30,132
Приходи од продажба на вложувања (Бел.9) 1,469 -
Останато  56,772 53,400
Вкупно останати деловни приходи 167,671 164,041

19 Трошоци за користи на вработените 
2016 2015

Бруто плати 823,228 828,039
Останати со закон утврдени надоместоци 42,581 45,614
Отпремнини при пензионирање 2,235 2,380

868,044 876,033

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на 
надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови 
помош и сл. 

20 Останати деловни трошоци 
2016 2015

Транспортни услуги 207,324 199,628
Останати услуги 98,712 70,537
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација 91,482 80,795
Услуги за одржување и заштита 51,497 55,044
Премии за осигурување 43,077 43,033
Банкарски и трошоци на платниот промет 32,297 30,188
ПТТ услуги 30,656 36,119
Наемнини  24,633 23,321
Други даноци, придонеси и членарини 19,551 20,965
Неотпишана вред.на продадена и расходувана опрема (Бел.6) 15,626 372
Кусоци на залихи 12,752 13,917
Загуби  од оштетување на побарувањата (Бел.13) 11,182 35,219
Донации 10,133 9,056
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13) 1,546 1,867
Загуби од оштетување на фи.средства расп.за прод. (Бел.10) - 239
Останати трошоци 52,907 45,687
Вкупно останати деловни расходи 703,375 665,987

21 Финансиски приходи и расходи 
2016 2015

Приходи 
Приходи од камати 70,924 62,731
Позитивни курсни разлики 5,008 3,559

75,932 66,290
Расходи 
Расходи по камати 98,931 122,494
Негативни курсни разлики 3,284 5,869

102,215 128,363
Финансиски (расходи), нето (26,283) (62,073)
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Макпетрол АД, Скопје 36

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Данок на добивка 
Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 
2016 и 2015 е како што следи: 

2016 2015

Добивка пред оданочување:  410,701 32,101
Усогласување за: 
Неодбитни трошоци за даночни цели 56,218 172,621
Даночен кредит за расходите со одложено признавање - (14,392)
Даночен кредит за реинвестирана добивка (122,489)

-

Даночен кредит за дивиденда остварена со учество во 
капиталот во друг обврзник (5,318)

-

Основа за оданочување 339,112 190,330
Даночна стапка 10% 10%
Тековен даночен трошок по стапка од 10% 33,911 19,033

23 Заработувачка по акција 
Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана 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. 

2016 2015

Добивка која припаѓа на имателите на обични акции 376,788 13,068
Пондериран просечен број на обични акции во оптек 112,382 112,382
Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по 
акција) 3,353 116

24 Неизвесни и превземени обврски  
Судски  спорови 
Со состојба на 31 декември 2016 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 
2,854,959 илјади Денари (2015: 2,791,074 илјади Денари). Од овој износ,  2,773,037 илјади 
денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот 
спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во 
основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната 
главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас,  од кои по една 
обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. 
Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари. 

На датумот 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 давајќи при тоа 
посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија според која ќе го 
остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република 
Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на Република Македонија.  
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. 
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Макпетрол АД, Скопје 37

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува) 

Заложени средства  
Со состојба на 31 декември 2016 година, Друштвото има залог врз дел од своите 
недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за 
набавка на нафтени деривати (Белешки 6 и 16).  

Примател на залогот Опис на недвижноста 
Проценет

Износ во ЕУР

Халк Банка  Деловен објект - Бензинска Станица 2,352,652

Комерцијална Банка АД Скопје  

Деловни објекти – Управна зграда, административни 
објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, 
опрема, инвентар, енергетски постројки 22,327,610

ОКТА АД Скопје Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга 12,357,869

37,038,131

Долгорочни и краткорочни гаранции  
Со состојба на 31 декември 2016, Друштвото има превземени обврски по долгорочни и 
краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во 
вкупен износ од 286,872 илјади Денари (2015: 480,386 илјади Денари). 

Даночни обврски 
Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна 
контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на 
даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и 
трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие финансиски 
извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ. 

25 Трансакции со поврзани субјекти 
Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите 
редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните 
пазарни услови, цени и каматни стапки.  

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со 
состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 година. 

Побарувања Обврски Приходи Расходи
2016
Подружници 
ТВ канал Макпетрол – Телма 201 4,732 8,243 47,424
Шампион Макпетрол - - 111 1,656
Пром Гас 18,972 - 280,994 -
Макпетрол доо Белград 7,844 379 - 10,421
Петролмак Грција 14,354 4,116 - 31,235

Придружени друштва 
Оилко КДА 9,666 12,414 92,808 298,123

Субјекти каде Друштвото има 
подеднакво учество во капиталот 
Гама ад 1,018 8,966 15,012 49,320

Клучен раководен кадар 
Клучен раководен кадар – побарувања 3,636 - - -
Краткор.користи за клучен раководен кадар - - - 2,958
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Макпетрол АД, Скопје 38

Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани субјекти (продолжува) 

Побарувања Обврски Приходи Расходи
2015
Подружници 
ТВ канал Макпетрол – Телма 118,119 4,705 15,113 48,188
Шампион Макпетрол - 10 263 1,034
Пром Гас 36,412 - 374,871 -
Макпетрол доо Белград 4,153 - - 5,340
Петролмак Грција 33,942 1,544 586 25,603

Придружени друштва 
Оилко КДА 14,737 17,595 97,365 333,936

Субјекти каде Друштвото има 
подеднакво учество во капиталот
Гама ад 1,558 4,712 22,192 42,683

Клучен раководен кадар 
Клучен раководен кадар - побарувања 4,135 - - -
Краткор.користи за клучен раководен кадар - - - 2,517

26 Настани по периодот на известување 
По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие 
посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на 
финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие 
посебни финансиски извештаи.   
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XXI СОБРАНИЕ 
  Бр. 0201- 
  10.6.2017 год.            

ПРЕДЛОГ  

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на  
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи 
на Друштвото, за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и 

Извештајот на независните ревизори 

Член 1 

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи 
на Друштвото, за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот 
на независните ревизори, со следниве резултати : 

1. Вкупен приход         16.561.126.353 ден. 
2. Вкупен расход                                                16.150.427.135 ден. 
3. Добивка пред оданочување                               410.699.218 ден. 
4. Данок на добивка                                                  33.911.064 ден. 
5. Добивка по оданочување                                   376.788.154 ден. 

Член 2 

        Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Период Контролор

на ден 31.12. 2016 година

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

Тековна

година

Претходна

година

(во денари)

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

1.

АКТИВА:

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

(002+009+020+021+031)

001

1 2 3 4 5 6

5.567.298.182 5.453.214.390

32.063.538 40.474.0632.
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

(003+004+005+006+007+008)

3. Издатоци за развој 003

002

5. Гудвил 005

4.
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци 

и слични права
004 31.299.608 39.710.133

763.930 763.930

6. Аванси за набавка на нематеријални средства

7. Нематеријални средства во подготовка 007

006

9.
II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

(010+013+014+015+016+017+018+019)
009

8. Останати нематеријални средства 008

3.757.122.530 3.652.904.262

2.855.072.150 2.835.828.390010

10.б. Градежни објекти 012

852.019.965

2.003.052.185

11. Постројки и опрема 013

828.314.495

10. Недвижности (011+012)

10.а. Земјиште 011

2.007.513.895

25.390.050 22.087.179

203.138.030 198.152.754

475.630.468 480.425.834

13. Алат, погонски и канцелариски инвентар и  мебел 015

12. Транспортни средства 014
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2
14. Биолошки средства 016

3 4

16. Материјални средства во подготовка 018

15. Аванси за набавка на материјални средства 017 22.651.693 21.584.699

168.925.823 88.534.894

6.314.316 6.290.51217. Останати материјални средства

18. III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020

019

20. Вложувања во подружници 022

19.
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

(022+023+024+025+026+030)
021 1.778.112.114 1.759.836.065

590.087.690 1.720.365.247

2.029.555 2.027.142

21.
Вложувања во придружени друштва и учества

во заеднички вложувања

22.
Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва
024

023

24.
Вложувања во долгорочни хартии од вредност

(027+028+029)
026

23. Побарувања по дадени долгорочни заеми 025 35.538.891 37.443.676

1.150.455.978 0

1.150.455.978

24.а.
Вложувања во хартии од вредност

кои се чуваат до доспевање 

24.б.
Вложувања во хартии од вредност 

расположиви за продажба
028

027

25. Останати долгорочни финансиски средства 030

24.в.
Вложувања во хартии од вредност според 

објективната вредност преку добивката или загубата
029

0 026. V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)

27. Побарувања од поврзани друштва 032

031

29. Останати долгорочни побарувања 034

28. Побарувања од купувачи 033

1.802.462.972 1.776.332.735

30. VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

31. Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036

035

33. Залихи на суровини и материјали 038

32. I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 037 838.418.949 687.912.632

149.098.927 178.658.241

14.560.102 8.181.900

2.163.227 2.163.227

34.
Залихи на резервни делови, ситен инвентар,

амбалажа и автогуми

35.
Залихи на недовршени производи

и полупроизводи
040

039

37. Залихи на трговски стоки 042

36 Залихи на готови производи 041 4.097.953 13.699.050

668.498.740 485.210.214

38. Залихи на биолошки средства 043
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Износ
Тековна

година

Претходна

година

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

39.
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
044

1 2 3 4 5 6

629.142.784 798.712.071

2.778.281 7.603.018

40.
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(046+047+048+049+050+051)

41. Побарувања од поврзани друштва 046

045

43. Побарувања за дадени аванси на добавувачи 048

42. Побарувања од купувачи 047 536.401.788 713.010.063

73.605.952 65.095.446

7.282.400 2.569.275

6.816.408 8.256.653

44.

Побарувања од државата по основ на даноци, 

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки 

кон државата (претплати)

45. Побарувања од вработените 050

049

47.
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

(053+056+057+058)
052

46. Останати краткорочни побарувања 051 2.257.955 2.177.616

461 461

461 46148. Вложувања во хартии од вредност (054+055)

48.а. Вложувања кои се чуваат до доспевање 054

053

49. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва 056

48.б.
Вложувања според објективната вредност 

преку добивката или загубата
055 461 461

50. Побарувања по дадени заеми 

51. Останати краткорочни финансиски средства 058

057

52.а. Парични средства 060

52.
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(060+061)
059 334.900.778 289.707.571

171.329.699 154.480.715

163.571.079 135.226.856

132.931.673 186.619.922

52.б. Парични еквиваленти

53.
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ 

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)
062

061

55. В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА 064

54.
ВКУПНА АКТИВА: 

СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)   
063 7.502.692.827 7.416.167.047

3.129.688.911 3.185.637.423

3.790.012.706 3.399.609.520

3.483.842.000 3.483.842.000

56.

ПАСИВА:

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

57. I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066

065

59. III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) 068

58. II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

-12.466.702 -12.725.658

60. IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ 

ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ 

НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

070

069

63.  Законски резерви 072

62. VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071 851.137 851.137

851.137 851.137

64. Статутарни резерви 073

65. Останати резерви 074
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

5 6

Тековна

година

Претходна

година

33.287.069

1 2

66. VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 075

3 4

68. IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 077

67. VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076 105.645.029 74.433.189

390.144.231 2.075.230

069. X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

70.
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ 

НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
079

078

72. Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 081

71. XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080

3.630.239.681 3.924.345.496

2.323.560 2.380.320

2.323.560 2.380.320

73.
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ 

И ТРОШОЦИ (083+084)

74.
Резервирања за пензии, отпремнини

и слични обврски кон вработените
083

082

76. II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 085

75.
Останати долгорочни резервирања

за ризици и трошоци
084

0 0

77. Обврски спрема поврзани друштва

78. Обврски спрема добавувачи 087

086

80. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 089

79. Обврски за аванси, депозити и кауции 088

81. Обврски по заеми и кредити 

82. Обврски по хартии од вредност 091

090

84. Останати долгорочни обврски 093

83. Останати финансиски обврски 092

914.025

3.627.916.121 3.921.965.176

85. III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

86. IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) 095

094

88. Обврски спрема добавувачи 097

87. Обврски спрема поврзани друштва 096 27.691.895 23.231.482

1.855.979.099 1.492.639.363

42.193.181 37.738.75889. Обврски за аванси, депозити и кауции 098

90
Обврски по основ на даноци и придонеси на плата

и надомести на плата
099

259.605.461

91. Обврски кон вработените 100

92. Тековни даночни обврски 

23.492.902 23.330.411

102

49.134.850 48.855.166

101 25.663.662

94. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва 103

93. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци

1.336.349.550 1.789.760.08595. Обврски по заеми и кредити 104

МАКПЕТРОЛ  АД
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Период Контролор

2016

Адреса за е-пошта normativa@makpetrol.com.mk

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

годиназа периодот од 01.01. 31.12.

Тековна

година

Претходна

година

(во денари)

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

1. I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 201

1 2 3 4 5 6

16.642.362.066 18.601.453.495

16.470.170.989 18.443.519.667

172.191.077 157.933.828

2. Приходи од продажба

3. Останати приходи 203

202

4.а.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на почетокот на годината
204

4.
Промена на вредноста на залихи на готови производи 

и на недовршено производство
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

15.758.766 98.271.937

2.353.385 15.758.7704.б.
Залихи на готови производи и на недовршено производство 

на крајот на годината

5. Капитализирано сопствено производство и услуги 206

205

7. Трошоци за суровини и други материјали 208

6.
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)
207 16.196.910.181 18.454.219.625

120.173.938 293.282.538

14.223.014.724 16.337.499.1338. Набавна вредност на продадени стоки

9.
Набавна вредност на продадени материјали, резервни 

делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми
210

209

11. Останати трошоци од работењето 212

10. Услуги со карактер на материјални трошоци 211 384.982.598 377.708.329

224.438.751 196.664.240

934.750.528 937.781.46112. Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213

12.а. Плати и надоместоци на плати (нето) 214 605.897.006 605.409.701
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ

5 6

Тековна

година

Претходна

година

48.121.389 48.503.733

1 2
12.б. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 215

3 4

12.г. Останати трошоци за вработените 217

12.в. Придонеси од задолжително социјално осигурување 216 235.169.561 235.832.626

45.562.572 48.035.401

225.708.130 221.064.331

238.300

13.
Амортизација на материјалните и нематеријалните

средства

14.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на нетековни средства
219

218

16. Резервирања за трошоци и ризици 221

15.
Вредносно усогласување (обезвреднување)

на тековни средства
220 12.401.673 35.960.351

2.323.560 2.380.320

69.116.279 51.640.622

76.447.302 76.542.202

17. Останати расходи од работењето

18.
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

(224+229+230+231+232+233)
223

222

19.а. Приходи од вложувања во поврзани друштва 225

19.
Финансиски приходи од односи со поврзани 

друштва (225+226+227+228)
224 5.654.490 13.126.056

5.317.855 12.465.903

312.984 658.501

23.651 1.652

19.б.
Приходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва

19.в.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
227

226

20. Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229

19.г.
Останати финансиски приходи од работење

со поврзани друштва
228

65.579.871 59.548.677

5.007.524 3.594.594

21.
Приходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва

22.
Приходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва
231

230

24. Останати финансиски приходи 233

23.
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски 

средства
232

205.417 272.875

102.816.934 128.710.075234

26.а.
Расходи по основ на камати од работење 

со поврзани друштва
236

351.246

32.059

26.б.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со поврзани друштва 
237

108.280

25.
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

(235+239+240+241+242+243)

26
Финансиски расходи од односи со поврзани 

друштва (236+237+238)
235

108.280

98.983.441 122.472.272

319.187

6.054.436

27.
Расходи по основ на камати од работење 

со неповрзани друштва
239

26.в.

3.320.676

Останати финансиски расходи од поврзани друштва 238

28.
Расходи по основ на курсни разлики од работење 

со неповрзани друштва
240
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Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

29.
Нереализирани загуби (расходи) од финансиски 

средства
241

3 4

31. Останати финансиски расходи 243

30.
Вредносно усогласување на финансиски средства 

и вложувања
242

161.571 75.087

19.810.471 9.498.41832. Удел во добивката на придружените друштва

33. Удел во загубата на придружените друштва 245

244

35.
Загуба од редовното работење

(204-205+207+234+245) - (201+223+244)
247

34.
Добивка од редовното работење

(201+223+244) - (204-205+207+234+245)
246 425.487.343 22.051.248

0 0

36. Нето добивка од прекинати работења

37. Нето загуба од прекинати работења 249

248

39. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 251

38. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 250 425.487.343 22.051.248

0 0

35.343.112 19.976.01840. Данок на добивка

41. Одложени даночни приходи 253

252

43.
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(250-252+253-254)
255

42. Одложени даночни расходи 254

390.144.231 2.075.230

0 044.
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

(251+252-253+254)
256

45.
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа 

во пресметковниот период (во апсолутен износ)
257

2.075.230

46. Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 258

390.144.231

1.832 1.804

260

12 12

47. ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259

390.144.231 2.075.320

47.б. Добивка која припаѓа на неконтролираното учество 261

47.а.
Добивка која им припаѓа на имателите на акции

на матичното друштво

47.г. Загуба која се однесува на неконтролираното учество 263

47.в.
Загуба која се однесува на имателите на акции 

на матичното друштво
262

48. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

48.а. Вкупна основна заработувачка по акција 265

264

48.в.
Основна заработувачка по акција од прекинато 

работење
267

48.б. Вкупно разводнета заработувачка по акција 266

48.г.
Разводнета заработувачка по акција од прекинато

работење
268
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до

Реден

број
П О З И Ц И Ј А

Ознака

на АОП

Број на

белешка 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. 31.12. 2016 година

Тековна

година

Претходна

година

390.144.231 2.075.230

Износ

5 61 2
1. Добивка за годината 269

3 4

3.
Останата сеопфатна добивка 

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

2. Загуба за годината 270 0 0

258.956

0 1.751.1884.
Останата сеопфатна загуба 

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

5.
Добивки кои произлегуваат од преведување 

на странско работење
273

272

7.
Добивки од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба
275

6.
Загуби кои произлегуваат од преведување

на странско работење
274 108.994 1.751.188

367.950

8.
Загуби од повторно мерење на финансиски средства 

расположиви за продажба

9.
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
277

276

11.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (+)
279

10.
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти

за хеџирање на парични текови
278

12.
Промени на ревалоризациските резерви

за нетековни средства (-)

13.
Актуарски добивки на дефинирани планови

за користи на вработените
281

280

15.
Удел во останата сеопфатна добивка на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)
283

14.
Актуарски загуби на дефинирани планови

за користи на вработените
282

16.
Удел во останата сеопфатна загуба на придружни

друштва (само за потреби на консолидација)

17.
Данок на добивка на компоненти на останата

сеопфатна добивка
285

284

19.
Нето останата сеопфатна загуба

(285-271) или (272+285)
287

18. Нето останата сеопфатна добивка (271-285) 286 258.956 0

1.751.188

390.403.187 324.042

390.403.187 324.042

20.
Вкупна сеопфатна добивка за годината

(269+286) или (286-270)

20.a.
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
289

288

21.
Вкупна сеопфатна загуба за годината

(270-286) или (287-269)
291

20.б.
Сеопфатна добивка која припаѓа 

на неконтролираното учество
290

Сеопфатна загуба која припаѓа

на неконтролираното учество
29321.б.

21.a.
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите

на акции на матичното друштво
292

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
105

 Konsolidirana Godi{na smetka 2016



МАКПЕТРОЛ  АД
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Период

0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

за 

1

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Образец „ДЕ“

Контролор

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

(големи, средни, мали и микро субјекти)
2016 година (во денари)

normativa@makpetrol.com.mk

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои

не применуваат посебни сметковни планови

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

1. 000
Набавна вредност на издатоци за развој 

за сопствени цели (интерен проект)
601

А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

0 0

1.1

1.2
Трошоци за материјали и услуги 1

користени или потрошени при 

развојот на интерен проект

603

Плата и надоместоци на плата 

на вработените кои директно работат 

на развојот на интерен проект

602

1.4
Амортизација на патенти и лиценци, 

користени при развојот на интерен проект
605

1.3

Амортизација на недвижности, 

постројки и опрема користени 

при развојот на интерен проект

604

Трошоци за суровини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, 

трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги 

и други услуги за развојот на интерен проект.

2 008д
Вредносно усогласување на издатоци 

за развој за сопствени цели
606
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Тековна

година

Претходна

година

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП

Износ

1 2 3 4 5 6

4.

Сегашна вредност на издатоци 

за развој за сопствени цели 

(< или = АОП 003 од БС)

608

3. 009д
Акумулирана амортизација 

на издатоци за развој за сопствени цели
607

0 0

11.078.672 11.078.6725. 003д

6. 008д
Вредносно усогласување 

на софтвер со лиценца
610

Набавна вредност на софтвер со лиценца 609

8.
Сегашна вредност на софтвер со лиценца

(< или = АОП 004 од БС)
612

7. 009д
Акумулирана амортизација 

на софтвер со лиценца
611 10.194.617 8.978.956

884.055 2.099.716

9.

10. 008д
Вредносно усогласување на компјутерскиоот 

софтвер развиен за сопствена употреба
614

Набавна вредност на компјутерскиот

софтвер развиен за сопствена употреба
613

12.

Сегашна вредност на компјутерскиоот софтвер 

развиен за сопствена употреба

(< или = АОП 004 од БС)

616

11. 009д

Акумулирана амортизација на компјутерскиоот 

софтвер развиен 

за сопствена употреба

615

0 0

13. 003д

14. 008д
Вредносно усогласување на набавени

бази на податоци
618

Набавна вредност на купени

бази на податоци
617

16.
Сегашна вредност на набавени

бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)
620

15. 009д
Акумулирана амортизација на набавени

бази на податоци
619

Набавна вредност на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба
621

0 0

Акумулирана амортизација на бази на 

податоци развиени за сопствена употреба

Вредносно усогласување на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба
622

623

17. 003д

18. 008д

20.

009д

Сегашна вредност на бази на податоци 

развиени за сопствена употреба 

(< или = АОП 004 од БС)

624 0 0

19.

852.019.965 828.314.495

Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  

21. 010д Земјишта 625

22. 014д Шуми 626
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1 2 3 4

Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

на

АОП
Тековна

година

Претходна

година

5 6

Износ

23. 011д

24. 018д
Вредносно усогласување на станови

и станбени згради
628

Набавна вредност на станови 

и станбени згради 
627

26.
Сегашна вредност на станови и станбени згради 

(< или = АОП 012 од БС)
630

25. 019д
Акумулирана амортизација на станови

и станбени згради
629

0 0

3.366.962.725 3.297.673.64327. 011д

28. 018д

Вредносно усогласување на градежни објекти 

од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

632

Набавна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

631

1.687.441.665

30.

Сегашна вредност на градежни објекти

од високоградба кои се користат за вршење на 

дејност 
2)

 (< или = АОП 012 од БС)

634

29. 019д

Акумулирана амортизација на градежни 

објекти од високоградба кои се користат 

за вршење на дејност

633

Акумулирана амортизација на објекти

од нисокоградба
637 353.914.721

636

1.612.574.932

1.679.521.060 1.685.098.711

667.402.992 653.837.09431. 011д

32. 018д
Вредносно усогласување на објекти

од нисокоградба

Набавна вредност на објекти

од нискоградба 
3) 635

341.679.699

312.157.39534.
Сегашна вредност на објекти

од нисокоградба (< или = АОП 012 од БС)
638 313.488.271

33. 019д

35. 012д

36. 018д
Вредносно усогласување на информациска и 

телекомуникациска опрема
640

Набавна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 4) 639

2 Објекти кои во својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни 

згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, 

градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.
3
 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, 

железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4
 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди 

(радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

37. 019д
Акумулирана амортизација на информациска и 

телекомуникациска опрема
641

3 4

39. 012д Набавна вредност на компјутерска опрема 
5) 643

38.

Сегашна вредност на информациска 

и телекомуникациска опрема 

(< или = АОП 012 од БС)

642 0 0

164.245.499 168.263.766

134.122.091 139.513.149

40. 018д

41. 019д
Акумулирана амортизација 

на компјутерска опрема
645

Вредносно усогласување 

на компјутерска опрема
644

43. 014д
Набавна вредност на повеќегодишните 

насади 
647

42
Сегашна вредност на компјутерска опрема

(< или = АОП 012 од БС)
646 30.123.408 28.750.617

44. 018д

45. 019д
Акумулирана амортизација

на повеќегодишните насади
649

Вредносно усогласување 

на повеќегодишните насади
648

47 014д Набавна вредност на основното стадо 651

46.
Сегашна вредност на повеќегодишните насади 

(< или = АОП 016 од БС)
650 0 0

48. 018д

49. 019д
Акумулирана амортизација 

на основното стадо
653

Вредносно усогласување 

на основното стадо
652

51. 015д

Оригинални уметнички и литературни дела за 

вршење на дејности од културата 

и уметноста

655

50.
Сегашна вредност на основното стадо

(< или = АОП 016 од БС)
654 0 0

6.194.930 6.194.93052. 015д

53. 015д Драгоцени метали и камења 657

Книги, слики, вајарски дела, музејски

експонати, предмети од архивска граѓа 

и слично

656

55. 015д Други скапоцености 659

54. 015д Антиквитети и дрги уметнички дела 658

56. 016д

57. 016д Подобрување на земјиштето 661

Вложувања во природни богатства 

во подготовка
660

5
 Хардвер и периферни  единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

58. 160, 162, 168д

Краткорочни заеми и кредити дадени 

на трговски друштва 
6
 во приватна 

и државна сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 052 од БС)

662

В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

223.730 30.180.953

59. 162, 168д

60.

032д (во земјата)

033д (во земјата)

041д (во земјата)

042д, 044д

Долгорочни заеми и кредити дадени

на трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

664

Краткорочни заеми и кредити дадени 

на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, 

земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни

организации 
8
, во земјата 

7

(< или = АОП 052 од БС)

663

Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ

61.
032д (во земјата)

041д, 042д, 044д

Долгорочни заеми и кредити дадени 

на физички лица, трговци-поединци,

занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни 

организации 8, во земјата 7

665 5.898.629 7.262.723

1.700.617.729 1.714.246.495

290.917.983 15.988.440

62.

030д, 031д,

035д, 036д,

165д

63. 030д, 031д
Вложувања во удели во трговски друштва 6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 7
667

Вложувања во акции издадени од трговски

друштва 
6
 во приватна и државна

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 021 од БС)

666

6 Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, 

пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

7 Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

8 Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, 

религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и 

здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни 

организации.
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

64.

005, 017, 027,

037д (во земјата), 

040д (во земјата), 

044д, 046д, 110,

112, 116д (во зем-

јата), 120д, 122д, 

124д (во земјата)

Трговски кредити и аванси дадени 

на трговски друштва 
6
 во приватна 

и државна сопственост 

и јавни претпријатија, во земјата 
7 668 24.325.454 11.784.199

65.
037д, 044д, 046д, 

120д, 122д, 138д

Трговски кредити и аванси дадени 

на органи на законодавна, извршна и судска 

власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на 

локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет

669

Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

1.641.780

66.

037д, 038д

(во земјата),

044д, 046д,

120д, 122д

Трговски кредити и аванси дадени на физички 

лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
, во земјата 

7

670

67.

045д, 047д, 114д,

118, 125д, 126д,

127д, 151д, 152д,

153д, 154, 157д, 

158д, 168д, 19д, 

030д (побарувања 

за дивиденди), 

031д (побарувања 

за дивиденди)

Останати побарувања од трговски друштва 6 во 

приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 7

671

13.184.923

938.913.733 976.891.012

26.990.777 21.787.420

14.958.489 9.431.00668.

045д, 047д, 05,

125д, 126д, 127д,

13 (без 138 и 139),

151д, 152д, 158д, 

168д, 19д

Останати побарувања од органи на 

законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, 

ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа 

и други правни лица финансирани од буџет

672

70. 260, 262д, 266д

69.

045д, 047д, 114д,

125д, 126д, 127д,

14 (без 149), 151д, 

152д, 153д, 154д, 

157д, 158д, 168д, 

19д

Останати побарувања од физички лица, трговци-

поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
,

во земјата 7

673

675

Краткорочни обврски по заеми и кредити 

кон трговски друштва 6 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 095 од БС)

674

Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

71. 262д, 266д

Краткорочни обврски по заеми и кредити 

кон физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни вршители 

на дејност и непрофитни организации 
8
, во 

земјата 7

(< или = АОП 095 од БС)
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А
Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2

72.
285д (во земјата), 

286д (во земјата)

Долгорочни обврски по заеми и кредити кон 

трговски друштва 
6
 во приватна и државна 

сопственост и јавни претпријатија, 

во земјата 7

(< или = АОП 085 од БС)

676

3 4

Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ

73. 286д (во земјата)

Долгорочни обврски по заеми и кредити 

кон физички лица, трговци-поединци, 

занаетчии, земјоделци, самостојни вршители 

на дејност и непрофитни организации 8, во 

земјата 
7

(< или = АОП 085 од БС)

677

75. 90д
9
 + 91д

Основна главнина (сопственички капитал) 

во акции поседувани од физички лица, трговци-

поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
 регистрирани

во земјата 7

(< од АОП 065 од БС)

679

74. 90д9 + 91д

Основна главнина (сопственички капитал) во 

акции поседувани од други трговски друштва 
6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата 7

(< од АОП 065 од БС)

678 1.080.339.404 870.960.500

2.403.502.596 2.334.174.140

76. 90д
9
 + 91д

77. 90д9

Основна главнина (сопственички капитал) во 

удели поседувани од други трговски друштва 6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија регистрирани во земјата 7

(< од АОП 065 од БС)

681

Основна главнина (сопственички капитал) 

во акции поседувани од Владата на Република 

Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет

(< од АОП 065 од БС)

680

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а

неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 61 2 3 4

683

Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

78. 90д
9

Основна главнина (сопственички капитал) 

во удели поседувани од физички лица, трговци-

поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни 

вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
 регистрирани

во земјата 
7

(< од АОП 065 од БС)

682

80.

210д, 212, 220д, 

222д, 224д, 262, 

280д (во земјата), 

281д (во земјата), 

282д, 284д

(во земјата), 216д

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од трговски друштва 
6 во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, 

во земјата 7 684 27.953.061 28.797.124

79. 90д9

Основна главнина (сопственички капитал) 

во удели поседувани од Владата на Република 

Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици 

на локална самоуправа и други правни лица 

финансирани од буџет 

(< од АОП 065 од БС)

82.

220д, 222д, 224д, 

282д, 284д 

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
 регистрирани

во земјата 7

686

81.

220д, 222д, 224д, 

282д, 284д 

(во земјата)

Трговски кредити и аванси од органи на 

законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, 

ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа 

и други правни лица финансирани од буџет

685

257.153.798 236.530.08683.

214, 216, 218,

225д, 229д, 253д, 

254д, 255д, 259д, 

262д, 269д, 285д 

(во земјата), 286д 

(во земјата), 288д, 

29д

Останати обврски кон трговски друштва
6

во приватна и државна сопственост и јавни 

претпријатија, во земјата 
7

687

84.

225д, 229д, 23, 

253д, 259д, 269д, 

288д, 289,29д

Останати обврски кон органи на законодавна, 

извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, 

единици на локална самоуправа и други 

правни лица финансирани од буџет

688 43.680.271 280.638.773
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Реден

број
Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

5 6

55.984.708 55.895.124

1 2

85.

225д, 229д, 24, 

251, 252, 253д, 

254д, 255д, 259д, 

262д, 265д (во 

земјата), 269д, 

286д (во земјата),  

288д, 29д

Останати обврски кон физички лица, 

трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, 

самостојни вршители на дејност и непрофитни 

организации 
8
 во земјата 

7 689

3 4

I.  Приходи од продажба

З. ПРИХОДИ  

16.226.029.130 18.094.352.675

48.021.413 55.814.316

86. 73д и 74д

87. 73д и 74д
Приходи од продажба на  услуги

(< или = АОП 202 од БУ)
691

Приходи од продажба на  стоки

(< или = АОП 202 од БУ)
690

89. 731 и 742

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги на странски пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

693

88. 730, 740 и 741

Приходи од продажба на производи,

стоки и услуги на  домашен пазар 

(< или = АОП 202 од БУ)

692 15.672.863.111 17.566.855.773

596.925.364 718.723.193

541.915.712 651.464.87490. 731д и 742д

91. 745д

Приходи по основ на употреба 

на компјутерски софтвер развиен 

за сопствена употреба 

(< или = АОП 206 од БУ)

695

Приходи од продажба на производи, 

стоки и услуги во земјите членки на ЕУ 10

(< или = АОП 202 од БУ)

694

93. 747д
Приходи од наемнина на земјиште

(< или = АОП 202 од БУ)
697

92. 747
Приходи од наемнина

(< или = АОП 202 од БУ)
696 42.054.119 42.266.994

94. 748

II. Останати приходи  

Приходи од продажба на добра

врз основа на финансиски наем (лизинг) 

(< или = АОП 202 од БУ)

698

96. 761
Добивки од продажба на биолошки

средства(< или = АОП 203 од БУ)
700

95. 760

Добивки од продажба на нематеријални

и материјални средства 

(< или = АОП 203 од БУ)

699 10.914.723 62.171

1.468.930

10 Белгија, Германија, Италија, Ликсембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, 

Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, 

Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.

97. 762

Добивки од продажба на учество 

во капитал и хартии од вредност  

(< или = АОП 203 од БУ)

701
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Тековна

година

Претходна

година

Реден

број

Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ

1 2 3 4 5 6

99. 764
Приходи од  вишоци 

(< или = АОП 203 од БУ)
703

98. 763
Добивки од продажба на материјали

(< или = АОП 203 од БУ)
702 599.507 1.019.574

66.033.799 60.281.968

2.541.109 30.132.439100. 765

101. 766

Приходи врз основа на ефекти 

од договорена заштита од ризик 

(< или = АОП 203 од БУ)

705

Наплатени отпишани побарувања 

и приходи од отпис на обврски 

(< или = АОП 203 од БУ)

704

103. 767д
Приходи од субвенции

(< или = АОП 203 од БУ)
707

102. 767
Приходи од премии, субвенции, дотации

и донации (< или = АОП 203 од БУ)
706

104. 767д

105. 768
Приходи од укинување на долгорочни 

резервирања (< или = АОП 203 од БУ)
709

Приходи по основ на донации 

и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)
708

107. 769д

Приходи од наплатени пенали, 

неподигнати капари, отстапнини, 

награди и слично 

(< или = АОП 203 од БУ)

711

106. 769
Останати  приходи од работењето

(< или = АОП 203 од БУ)
710 81.394.544 61.098.794

5.902.994 11.734.243108. 769д

109. 769д
Приходи од даноци и  придонеси

(< или = АОП 203 од БУ)
713

Приходи од поранешни години 

(< или = АОП 203 од БУ)
712

III.  Финансиски приходи  

110. 769д
Приходи од оперативен наем-лизинг

(< или = АОП 203 од БУ)
714

5.317.855 12.465.903Приходи од дивиденди 715

112. 700 Расходи на продадени производи и услуги 18.285.954716

I. Трошоци за суровини, материјали, 

енергија, резервни делови и ситен инвентар 

111. 773д и 776д

Ѕ. РАСХОДИ 

251.171.340

719

26.720.421 179.150.329

7.850.739 8.798.707

5.504.797

717

114. 400д
Огрев, гориво и мазивa 

(< или = АОП 208 од БУ)
718

113.

4.880.573

400д
Трошоци за  суровини и материјали

(< или = АОП 208 од БУ)

115. 400д
Прехранбени артикли

(< или = АОП 208 од БУ)
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Група на сметки, 

сметка

д = дел

П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

Реден

број

117. 400д
Трошоци за  амбалажа

(< или = АОП 208 од БУ) 
721

116. 400д
Канцелариски материјали 

(< или = АОП 208 од БУ)
720 8.758.750 10.083.108

5.422.496 4.492.915

4.328.086 4.382.189

118. 400д

119. 400д
Материјал за чистење и одржување

(< или = АОП 208 од БУ)
723

Униформи-заштитна облека и обувки

(< или = АОП 208 од БУ)
722

121. 402д и 403д
Потрошена електрична енергија

(< или = АОП 208 од БУ)
725

120. 400д Вода (< или = АОП 208 од БУ) 724 7.044.808 7.294.086

60.541.415 71.108.791

2.895.194 7.496.103

1.492.105 1.375.384

122. 402д и 403д

123. 404
Потрошени резервни делови и материјали

за одржување (< или = АОП 208 од БУ)
727

Потрошени енергетски горива

(< или = АОП 208 од БУ)
726

II. Трошоци за услуги 

124. 407

Отпис на ситен инвентар, амбалажа

и автогуми (во производство) 

(< или = АОП 208 од БУ)

728

207.323.899 199.628.249125. 410д

126. 410д
Транспортни услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
730

Транспортни услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
729

128. 411д
ПТТ услуги во странство

(< или = АОП 211 од БУ)
732

127. 411д
ПТТ услуги во земјата 

(< или = АОП 211 од БУ)
731 36.119.34630.655.567

Надворешни услуги за изработка 

на производи (лон производство) 

(< или = АОП 211 од БУ)

733

131. 414д
Наемнини за деловни простории 

во земјата (< или = АОП 211 од БУ)
629.929735

734

132. 414д
Наемнини за опрема 

(< или = АОП 211 од БУ)
736

129. 412д

130. 412д
Производствени и занаетчиски услуги 

(< или = АОП 211 од БУ)

484.384

739

24.002.884 22.836.190

737

134. 416д
Трошоци за истражување 

(< или = АОП 211 од БУ)
738

133. 414д
Наемнина за земјиште 

(< или = АОП 211 од БУ)

135. 416д
Трошоци за развој 

(< или = АОП 211 од БУ)
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Група на сметки, 

сметка П О З И Ц И Ј А

Ознака

за

АОП

Износ
Тековна

година

Претходна

година

1 2 3 4 5 6

Реден

број

136. 420д, 421д
Вкалкулирани надомести 

за време на боледување 
740

III. Надомести на трошоците за вработените*

5.931.819 5.649.651

2.512.830 2.592.138137. 422д

138. 422д

Еднократен надоместок во вид на испратнина 

заради трајно работно ангажирање под услови 

утврдени со закон 

(< или = АОП 217 од БУ)

742

Надоместоци за отпремнина 

при заминување во пензија 

(< или = АОП 217 од БУ)

741

140. 422д
Регрес за годишен одмор 

(< или = АОП 217 од БУ)
744

139. 422д Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) 743

22.093.162 22.568.818

2.367.424 1.660.404141. 422д

142. 449д Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) 746

Помошти (< или = АОП 217 од БУ) 745

143. 440
Дневници за службени патувања, ноќевања

и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)
747

IV. Останати трошоци од работењето *

7.407.020 8.674.366

2.138.981 2.350.721

5.244.674 7.322.226

144. 440д

145. 441
Надомести на трошоците на вработените

и подароци (< или = АОП 217 од БУ)
749

Дневници за службени патувања 

(< или = АОП 217 од БУ)
748

147. 441д
Надомести за одвоен живот 

(< или = АОП 217 од БУ)
751

146. 441д
Надоместок за сместување и исхрана

на терен (< или = АОП 217 од БУ)
750

148. 441д

149. 441д
Трошоци за организирана исхрана 

во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)
753

Подароци на вработените 

(< или = АОП 217 од БУ)
752

151. 441д
Надомести на име авторски хонорари 

(< или = АОП 217 од БУ)
755

150. 441д
Трошоци за организиран превоз

до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)
754 532.828 473.295

1.593.589 1.435.697

1.292.493 341.559152. 441д

153. 442

Трошоци за надомест и други примања на 

надворешни членови на управен и надзо

рен одбор, одбор на директори и управители

757

Надомести за повремени 

и привремени работи 

(< или = АОП 217 од БУ)

756

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и 

IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.
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0 4 0 5 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

до

Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во 

специјализирани продавници
74.212

Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Макпетрол А.Д. Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Период Контролор

normativa@makpetrol.com.mk

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01. 31.12. 2016 година

Вид работа

1. 33.19 Поправка на останата опрема 1.772.440

НКД

(Национална класификација на дејности)
Остварени 

приходи 

(во денари) 3
Ред.

број
Класа 1 Назив 2

3. 43.21 Електроинсталатерски работи 42.928

2. 35.23 Трговија на гас преку дистрибутивни системи 651.689.880

5. 45.20 Одржување и поправка на моторни возила 7.019.990

4. 45.11 Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија 64.602.813

7. 45.32 Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила 66.196.004

6. 45.31 Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила 26.984.198

8. 45.40
Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и 

поправка на мотоцикли
13.412.718

9. 46.19 Посредување во трговијата со разновидни производи 36.914

11. 46.61 Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема 1.243.481

10. 46.51
Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и 

софтвер
144.005.197

13. 46.71
Трговија на големо со цврсти, течни и гасовитегорива и слични 

производи
2.610.295.027

12. 46.69 Трговија на големо со други машини и опрема 2.868.196

15. 46.75 Трговија на големо со хемиски производи 4.537.808

14. 46.73 Трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема 227.854

17. 46.77 Трговија на големо со отпадоци и остатоци 599.507

16. 46.76 Трговија на големо со останати полупроизводи 445.807

19. 47.22
Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани 

продавници
3.169.414

18. 47.11
Трговија на мало во неспецилализирани продавници, претежно со 

храна, пијалоци и тутун
225.136.863

21. 47.25 Трговија на мало со пијалоци  во специјализирани продавници 139.845.246

20. 47.24
Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани 

продавници
27.967.818

23. 47.30
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани 

продавници
11.778.776.094

22. 47.26
Трговија на мало со производи од тутун  во специјализирани 

продавници
714.789.475

26. 47.62
Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во 

специјализирани продавници
3.451.423

24. 47.52
Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани 

продавници
21.993.805

25. 47.54
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OBJASNUVA^KI  BELE[KI

KONSOLIDIRANA GODI[NA  SMETKA   2016

122



за 2016 година

1.

МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ

ТЕЛМА ДООЕЛ

ШАМПИОН ДООЕЛ

ПЕТРОЛМАК А.Д.

МАКПЕТРОЛ ДОО

ОИЛКО КДА

ГА-МА А.Д.

2.

Назив на друштвото Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Назив на друштвото
Макпетрол А.Д. Скопје

Единствен даночен број 4030954258093

Седиште Скопје

Акционерско друштво

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Телефон 3146-117

Форма на трговско друштво

Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар
30120110044629

Седиште
ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар 

до периодот на известување

Позначајни дејности кои ги извршува
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Идентификација на поврзани субјекти 

(назив и процентуално учество)

Трговија на големо со моторни горива и мазива

ВисокоБрој на вработени према степен на образование Основно Средно

Валута на презентација
МКД

Сопственичка структура Правни лица - 31,01 %

Физички лица -  68,99 %

Други релевантни информации за друштвото

99 1241 494

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
Изјава за усогласеност 

(врз основа на кои стандарди 

е подготвена годишната сметка)

Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни 

сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство

Информација дали годишната сметка 

е поединечна или консолидирана
Консолидирана
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3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

Општи  правила за водење сметководство 
 

Dru[tvoto ima obvrska  uredno da vodi smetkovodstvo, trgovski knigi i godi[ni smetki 

na na~in opredelen so zakoni , propisi za smetkovodstvo i dano~ni propisi. 

 

Dru[tvoto , vo soglasnost so principite na pravilno vodeno smetkododsvo, vodi 

trgovski knigi na na~in [to gi pravi vidlivi site prezemeni trgovski pravni raboti, 

sostojbata na sredstvata, obvrskite , glavninata , prihodite i rashodite. 

 

Trgovskite knigi se vodat po sistemot na dvojno knigovodstvo ( dnevnik, glavna kniga i 

analiti~ki evidencii) 

Trgovskite knigi po sistemot na dvojno knigovodstvo se vodat so primena na edinstveni 

smetki propi[ani so smetkoven plan. 

 

Trgovskite knigi se vodat na makedonski jazik , so arapski cifri i so arapski cifri i 

so vrednosti izrazeni vo denari. Ako se koristi kratenki, kodovi, znaci  ili simboli , 

toj mora jasno da go objasni nivnoto zna~ewe. 

 

Site podatoci registrirani vo trgovskite knigi mora da bidat celosnii i 

kompletirani, navremeni a`urirani i da bidat prezentirani hronolo[ki, odnosno 

to~no da go odrazuvaat vremenskiot redosled na nivnoto nastanuvawe. 

Smetkovodstveno finansiskata evidencija vo Dru[tvoto ja vodi Direkcijata za 

finansii i toa trgovskite knigi gi vodi vrz osnovi na oformeni i verodostojni 

smetkovodstveni dokumenti za koi odgovara donositelot na dokumentite. 

 

  : 

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС , 

- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, 

- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување -  ПКТ и  

- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - 

КТМФИ 

 

 

 

Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki upotrebeni pri 

podgotovkata na ovie finansiski izve[tai. Ovie politiki se konzistentno primeneti na 

site prika`ani godini, osven dokolku ne e poinaku navedeno. 

 

Podgotovkata na ovie finansiski izve[tai vo soglasnost so MSFI bara upotreba na 

odredeni kriti~ni smetkovodstveni procenki. Taa isto taka bara rakovodstvoto na 

 
Dru[tvoto izvestuva soglasno so Me\unarodnite standardi za finansiski
izvestuvawe,utvrdeni od Odborot za me\unarodni smetkovodstveni standardi, objaveni vo
Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo ( Sluжбен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 i

107/11 ), кои ги содржат:
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Dru[tvoto da upotrebuva svoi procenki vo procesot na primena na smetkovodstvenite 

politiki. Podra~jata [to vklu~uvaat povisok stepen na procenka ili kompleksnost, ili 

podra~jata vo koi pretpostavkite i procenkite se zna~ajni za finansiskite izve[tai 

 

 

3.1 Izvestuvawe po segmenti 

Deloven segment pretstavuva grupa na sredstva i delovni aktivnosti  za obezbeduvawe na 

proizvodi i uslugi, koi se podlo`ni na rizici razli~ni od onie kaj drugi delovni 

segmenti. Geografskiot segment pak obezbeduva proizvodi i uslugi vo ramki na odredeno 

ekonomsko opkru`uvawe podlo`no na rizici razli~ni od onie kaj drugite geografski 

segmenti. 

 

3.2     Stranski valuti 

Transakciite denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo Makedonski Denari so 

primena na oficijalniot sreden kurs na denot na transakcijata. Sredstvata i obvrskite 

denominirani vo stranska valuta se iska`ani vo Makedonski Denari ("Denari") po 

sredniot kurs na Narodnata Banka na Republika Makedonija na posledniot den od 

presmetkovniot period. Site dobivki i zagubi koi proizleguvaat od kursnite razliki 

prika`ani se vo izve[tajot za seopfatnata dobivka kako prihodi ili rashodi od 

finansirawe vo periodot na nivnoto nastanuvawe.  

 

3.3 Nedvi`nosti, postrojki i oprema 

Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentiraat po nabavna vrednost ili po 

pretpostavena nabavna vrednost namalena za akumuliranata amortizacija i rezerviraweto 

poradi o[tetuvawe. Nabavnata vrednost vklu~uva tro[oci koi direktno se odnesuvaat na 

nabavkata na sredstvata.  

 

Pretpostavenata nabavna vrednost pretstavuva revalorizirana nabavna vrednost na 

odredeni stavki na nedvi`nostite, postrojkite i opremata koi se revalorizirani vo 

periodite pred 2003 godina, po pat na primena na koeficienti za indeksirawe utvrdeni 

od strana na Dr`avniot Zavod za Statistika. 

  

Cenata na ~inewe na nedvi`nostite, izgradeni vo sopstvena re`ija, se sostoi od 

tro[okot za materijal, direktna rabotna sila i soodvetni op[ti proizvodni tro[oci. 

  

Tro[ocite po kamati za pozajmici koi se koristat za finansirawe na izgradba na 

nedvi`nostite, postrojkite i opremata se kapitaliziraat, za vreme na periodot koj e 

potreben da se zavr[at i podgotvat sredstvata za nivno stavawe vo upotreba. Ostanatite 

tro[oci po osnov na pozajmici se evidentirani kako tro[ok. 

  

Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na sredstvoto ili se 

priznavaat kako posebno sredstvo, soodvetno, samo koga postoi verojatnost od priliv na 

idni ekonomski koristi za Dru[tvoto povrzani so stavkata i koga nabavnata vrednost na 

stavkata mo`e razumno da se izmeri.  

 

Site drugi redovni odr`uvawa i popravki se evidentiraat kako rashodi vo izve[tajot za 

seopfatnata dobivka vo tekot na periodot vo koj se javuvaat. 

  

 

Ne se presmetuva amortizacija na zemji[teto i investiciite vo tek. Amortizacijata na 

ostanatite stavki na nedvi`nostite i opremata se presmetuva pravoproporcionalno, по 

стапски дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за 

начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 so cel, da se raspredeli 
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nabavnata ili pretpostavenata nabavna vrednost do nivnite rezidualni vrednosti niz 

procenetiot vek na upotreba, kako [to sledi: 

  

Grade`ni objekti                                  40 godini 

Pogonska oprema                               10 godini 

Ostanata oprema i motorni vozila 4 - 5 godini 

 

Rezidualnite vrednosti na sredstvata i procenetiot vek na upotreba se pregleduvaat, i 

dokolku e potrebno se koregiraat, na sekoj datum na izvestuvawe. Koga evidentiraniot 

iznos na sredstvoto e povisok od negoviot procenet nadomestliv iznos, toj vedna[ se 

otpi[uva do negoviot nadomestliv iznos. 

 

Prihodite ili rashodite povrzani so otu\uvawa se odreduvaat po pat na sporedba na 

prilivite so evidentiraniot iznos. Razlikite se vklu~eni vo izve[tajot za seopfatnata 

dobivka vo periodot koga nastanuvaat. 

 

3.4 Nematerijalni sredstva 

Kompjuterski softver 

Tro[ocite povrzani so razvojot ili odr`uvaweto na kompjuterski softverski programi 

se priznavaat kako tro[oci vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Tro[ocite direktno 

povrzani so prepoznatlivi i unikatni softverski proizvodi, kontrolirani od strana na 

Dru[tvoto i koi najverojatno ]e sozdadat ekonomski koristi [to ]e gi nadminat 

tro[ocite posle edna godina, se priznavaat kako nematerijalni sredstva. Tro[ocite za 

razvoj na kompjuterski softver koi se priznavaat kako sredstva se amortizirani 

koristej]i pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini. 

 

Ostanati nematerijalni sredstva 

Tro[ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitalizirani i amortizirani koristej]i 

pravoproporcionalna metoda vo tekot na period od pet godini. 

 

3.5 O[tetuvawe na nefinansiskite sredstva 

Nedvi`nostite, postrojkite i opremata, kako i nematerijalnite sredstva se proveruvaat 

od mo`ni o[tetuvawa sekoga[ koga odredeni nastani ili promeni uka`uvaat deka 

evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti. Sekoga[ koga 

evidentiraniot iznos na sredstvata go nadminuva nivniot nadomestliv iznos, se 

priznava zaguba od o[tetuvawe. Nadomestliviot iznos pretstavuva povisokiot iznos 

pome\u neto proda`nata cena i upotrebnata vrednost na sredstvata. Neto proda`nata 

cena e iznos koj se dobiva od proda`ba na sredstvo vo transakcija pome\u dobro 

izvesteni subjekti, dodeka upotrebenata vrednost e sega[nata vrednost na procenetite 

idni gotovinski prilivi [to se o~ekuva da proizlezat od kontinuiranata upotreba na 

sredstvata i od nivnoto otu\uvawe na krajot od upotrebniot vek. Nadomestlivite iznosi 

se procenuvaat za poedine~ni sredstva ili, ako e toa nemo`no, za celata grupa na 

sredstva koja generira gotovina. 

 

3.6 Finansiski sredstva  

Dru[tvoto gi klasificira svoite finansiski sredstva vo slednite kategorii: 

finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, krediti i 

pobaruvawa i finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba. Rakovodstvoto gi 

klasificira svoite vlo`uvawa vo momentot na nivnoto prvi~no priznavawe. 

 

Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi 

Finansiskite sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi se finansiski 

sredstva nameneti za trguvawe. Edno finansisko sredstvo se klasificira kako sredstvo 

nameneto za trguvawe dokolku se steknuva so cel da se prodade vo kratok rok. Sredstvata 

vo ovaa kategorija se klasificiraat kako tekovni sredstva. Dru[tvoto nema 

klasificirano sredstva vo ovaa kategorija. 
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Krediti i pobaruvawa 

Kreditite i pobaruvawata se ne-derivativni finansiski sredstva so fiksni ili 

odredeni pla]awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se vklu~eni vo tekovnite 

sredstva, osven za onie koi dospevaat vo period podolg od 12 meseci od datumot na 

izvestuvawe. Kreditite i pobaruvawata na Dru[tvoto na datumot na izvestuvawe se 

sostojat od pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa, dadeni pozajmici kako i 

pari~ni sredstva i ekvivalenti. 

 

Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba 

Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se ne-derivativi, koi se bilo kreirani 

vo ovaa kategorija ili pak ne se klasificirani vo bilo koja od ostanatite kategorii. Tie 

se vklu~eni vo netekovni sredstva osven ako rakovodstvoto nema namera da go otu\i 

vlo`uvaweto vo rok od 12 meseci od datumot na izvestuvawe. 

 

Po~etno priznavawe na finansiskite sredstva  

Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva se evidentiraat na datumot na 

transakcijata - datumot na koj [to Dru[tvoto ima obvrska da go kupi ili prodade 

sredstvoto. 

 

Site finansiski sredstva razli~ni od sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki 

i zagubi po~etno se priznavaat spored objektivnata vrednost zgolemena za tro[ocite na 

transakciite. 

 

Sredstvata po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi po~etno se priznavaat spored 

nivnata objektivna vrednost, pri [to tro[ocite na transakciite se priznavaat vo 

Izve[tajot za seopfatnata dobivka.  

 

Nepriznavawe na finansiskite sredstva 

Finansiskite sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za primawe 

na pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto prenesuvawe, a 

Dru[tvoto gi prenelo zna~itelno site rizici i koristi od sopstvenosta. 

 

Posledovatelno merewe na finansiski sredstva 

Finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiskite sredstva po 

objektivna vrednost preku dobivki i zagubi posledovatelno se evidentirani po nivnata 

objektivna vrednost. Kreditite i pobaruvawata se evidentirani po amortizirana nabavna 

vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata. 

 

Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na sredstvata po objektivna 

vrednost preku dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka 

kako ostanati neto dobivki / zagubi. Promenite na objektivnata vrednost na monetarnite 

i ne-monetarnite vlo`uvawa klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se 

priznaeni vo kapitalot.  

 

 

Koga vlo`uvawata klasificirani kako raspolo`livi za proda`ba se prodavaat ili se 

o[teteni, akumuliranata korekcija na objektivnata vrednost priznaena vo kapitalot se 

vklu~uva vo Izve[tajot za seopfatnata dobivka kako dobivka ili zaguba od vlo`uvawa. 

 

Kamatite na vlo`uvawata vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba se 

presmetani so upotreba na metodata na efektivna kamata i se priznaeni vo Izve[tajot za 

seopfatnata dobivka kako del od ostanatite prihodi. Dividendite na vlo`uvawata vo 

instrumenti na kapitalot raspolo`livi za proda`ba se priznaeni vo Izve[tajot za 

seopfatnata dobivka kako del od ostanatite prihodi i koga Dru[tvoto ima vospostaveno 

pravo na priliv od dividendi. 
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Objektivnite vrednosti na kotiranite vlo`uvawa se baziraat na tekovnite ceni na 

kotacija. Dokolku pazarot za nekoe finansisko sredstvo ne e aktiven (i za nekotirani 

hartii od vrednost), Dru[tvoto utvrduva objektivna vrednost po pat na upotreba na 

tehniki na procenka. 

 

Priznavawe na o[tetuvaweto na finansiskite sredstva 

Na sekoj datum na Izve[tajot za finansiska sostojba, Dru[tvoto procenuva dali postoi 

objektiven dokaz za o[tetuvawe na edno finansisko sredstvo ili grupa na finansiski 

sredstva. Kaj vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba, zna~itelnoto ili prolongirano 

opa\awe na objektivnata vrednost na finansiskoto sredstvo pod negovata nabavna 

vrednost pretstavuva indikator deka sredstvoto e o[teteno. 

 

Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba, 

kumulativnata zaguba - izmerena kako razlika me\u nabavnata vrednost i tekovnata 

objektivna vrednost, namalena za zagubata poradi o[tetuvawe prethodno priznaena vo 

Izve[tajot za finansiska sostojba, se otstranuva od kapitalot i se priznava vo 

Izve[tajot za seopfatnata dobivka. Zagubite poradi o[tetuvawe priznaeni vo 

Izve[tajot za seopfatnata dobivka za vlo`uvawata vo instrumenti na kapitalot ne se 

nadomestuvaat preku Izve[tajot za seopfatnata dobivka.  

 

3.7 Zalihi 

Zalihite se vrednuvani po poniskata pome\u nabavnata i neto realizacionata vrednost. 

Neto realizacionata vrednost pretstavuva proda`na vrednost vo sekojdnevniot tek na 

rabotata, namalena za tro[ocite za zavr[uvawe, marketing i distribucija. Tro[okot na 

materijalite i rezervnite delovi se utvrduva koristej]i ja metodata na ponderiran 

prosek i vklu~uva tro[oci napraveni za nivna nabavka, dostava do postoe~kata lokacija i 

sostojba na upotreba. Tro[okot na proizvodite i proizvodstvoto vo tek vklu~uva i 

soodveten del na op[ti tro[oci vrz osnova na normalniot operativen kapacitet. 

 

3.8 Pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati pobaruvawa 

Ovie pobaruvawa i pozajmici inicijalno se priznavaat po nivnata objektivna vrednost i 

posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so upotreba 

na metodot na efektivna kamatna stapka, neto od rezerviraweto poradi o[tetuvawe. 

Rezervirawe poradi o[tetuvawe se presmetuva koga postoi objektiven dokaz deka 

Dru[tvoto nema da mo`e da gi naplati site pobaruvawa i pozajmici spored nivnite 

originalni uslovi na pobaruvawa. Zna~itelni finansiski pote[kotii na dol`nikot, 

verojatnosta za ste~aj ili finansisko reorganizirawe kako i prolongirawe ili 

nemo`nost za pla]awe pretstavuvaat indikatori deka pobaruvawata od kupuva~i se 

o[teteni.  

Iznosot na rezerviraweto pretstavuva razlika pome\u evidentiraniot iznos na 

sredstvoto i sega[nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi diskontirani so 

primena na izvornata efektivna kamatna stapka na finansiskto sredstvo. Sredstvata so 

kratkoro~no dospevawe ne se diskontiraat.  

 

Evidentiraniot iznos na sredstvoto se namaluva preku upotrebata na smetka za 

rezervirawe poradi o[tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot rashod 

poradi o[tetuvawe vo tekovniot izve[taj za seopfatnata dobivka. Vo slu~aj na 

nenaplatlivost na pobaruvaweto istoto se otpi[uva nasproti negovoto rezervirawe. 

Posledovatelnata naplata na prethodno otpi[anite iznosi se priznava kako tekovna 

dobivka vo izve[tajot za seopfatnata dobivka. 
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3.9 Pari~ni sredstva i ekvivalenti 

Pari~nite sredstva i ekvivalenti vklu~uvaat gotovina vo blagajna, depoziti po viduvawe 

vo banki i drugi kratkoro~ni visokolikvidni vlo`uvawa koi dospevaat vo periodi ne 

podolgi od 3 meseci.  

 
 
3.10 Kapital, rezervi i akumulirani dobivki 

(a) Akcionerski kapital 

Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na emitiranite akcii. 

 

(b) Tro[oci povrzani so emisija na akcii 

Tro[ocite povrzani so emisija na novi akcii, opcii ili steknuvaweto na delovna 

aktivnost se prezentirani vo kapitalot kako namaluvawe, neto od danokot, na prilivite. 

 

(v) Sopstveni akcii 

Koga Dru[tvoto otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se odzemaat od 

vkupniot akcionerski kapital kako sopstveni akcii se dodeka istite ne se otu\at. Koga 

takvite akcii posledovatelno se prodavaat, primenite nadomesti se vklu~uvaat vo 

akcionerskiot kapital. 

 

(g) Rezervi 

Rezervite, koi se sostojat od revalorizacioni, zadol`itelni i rezervi za sopstveni 

akcii se sozdadeni vo tekot na periodite vrz osnova na dobivki/zagubi od revalorizacija 

na materijalnite sredstva i finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba, vo 

slu~ajot so revalorizacioni rezervi kako i po pat na raspredelba na akumuliranite 

dobivki vrz osnova na zakonska regulativa i odlukite na rakovodstvoto i akcionerite na 

Dru[tvoto. 

 

(d) Akumulirani dobivki 

Akumuliranite dobivki gi vklu~uvaat zadr`anite dobivki od tekovniot i prethodnite 

periodi. 

 

 

3.11 Obvrski sprema dobavuva~i 

Obvrskite sprema dobavuva~i se evidentirani po nivnata objektivna vrednost i 

posledovatelno se izmereni spored nivnata amortizirana nabavna vrednost so upotreba 

na metodot na efektivna kamatna stapka. 

 

 

3.12 Pozajmici 

Pozajmicite inicijalno se evidentirani spored nivnata objektivna vrednost, namalena 

za transakcioni tro[oci. Posledovatelno, pozajmicite se evidentiraat spored nivnata 

amortizirana nabavna vrednost. Pozajmicite se klasificirani kako tekovni obvrski 

osven dokolku Dru[tvoto ima neusloveno pravo za podmiruvawe na obvrskata za ne 

pomalku od 12 meseci od datumot na izvestuvawe.  

 

 

3.13 Tekoven i odlo`en danok od dobivka 

Soglasno promenite vo zakonskata regulativa za danok od dobivka koi se primenuvaat od 

1 januari 2015 godina so utvrduvawe na dobivkata za delovnata 2014 godina, danokot od 

dobivka po stapka od 10%, se pla]a na dobivkata koja se utvrduva kako razlika me\u 

vkupnite prihodi i vkupnite rashodi vo iznosi utvrdeni soglasno so propisite za 

smetkovodstvo i smetkovodstvenite standardi, koregirana za nepriznaeni rashodi za 

dano~ni celi i za dano~niot kredit. Neraspredelenata dobivka ne se odano~uva. 
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Odlo`eniot danok od dobivka se evidentira vo celost, koristej]i ja metodata na obvrska, 

za vremenite razliki koi se javuvaat pome\u dano~nata osnova na sredstvata i obvrskite i 

iznosite po koi istite se evidentirani za celite na finansiskoto izvestuvawe. Pri 

utvrduvawe na odlo`eniot danok od dobivka se koristat tekovnite va`e~ki dano~ni 

stapki. Odlo`eniot danok od dobivka se tereti ili odobruva vo  Izve[tajot za 

seopfatnatata dobivka, osven dokolku se odnesuva na stavki koi direktno go teretat ili 

odobruvaat kapitalot, vo koj slu~aj odlo`eniot danok se evidentira isto taka vo 

kapitalot. 

Odlo`enite dano~ni sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za 

iskoristuvawe na vremenite razliki nasproti idnata raspolo`liva odano~iva dobivka. 

 

 

3.14 Nadomesti za vrabotenite 

Pridonesi za penzisko osiguruvawe 

Dru[tvoto ima penziski planovi soglasno doma[nata regulativa za socijalno 

osiguruvawe spored koja pla]a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite vraboteni. 

Pridonesite, vrz osnova na platite, se pla]aat vo prviot i vtoriot penziski stolb koi 

se odgovorni za isplata na penziite. Ne postojat dopolnitelni obvrski vo vrska so ovie 

penziski planovi. 

 

Obvrski pri penzionirawe na vrabotenite 

Dru[tvoto, soglasno soodvetnite doma[ni zakonski odredbi, ispla]a na vrabotenite 

posebna minimalna suma pri penzioniraweto vo iznos ednakov na dvomese~na prose~na 

plata. Dru[tvoto врши  rezervirawe za presmetanи posebenи  minimalenи  iznosи za 

penzionirawe na vrabotenite. 

 

 

3.15 Danok na dodadena vrednost 

Prihodite, tro[ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na danokot na 

dodadena vrednost, osven: 

- Koga danokot na dodadena vrednost od nabavka na sredstva ili uslugi ne e 

nadomestiv od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost se priznava 

kako del od tro[ocite za steknuvawe na sredstvoto ili kako del od tro[okot kade [to e 

soodvetno; i 

- Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danokot na dodadena 

vrednost. 

Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se pla]a na 

dano~nite organi se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite vo bilansot na 

sostojba. 

 

 

3.16 Rezervirawa 

Rezervirawe se priznava koga Dru[tvoto ima tekovna obvrska kako rezultat na nastan od 

minatoto i postoi verojatnost deka ]e bide potreben odliv na sredstva koi vklu~uvaat 

ekonomski koristi za podmiruvawe na obvrskata, a voedno ]e bide napravena verodostojna 

procenka na iznosot na obvrskata. Rezervirawata se proveruvaat na sekoj datum na 

izvestuvawe i se koregiraat so cel da se reflektira najdobrata tekovna procenka. Koga 

efektot na vremenata vrednost na parite e materijalen, iznosot na rezerviraweto 

pretstavuva sega[na vrednost na tro[ocite koi se o~ekuva da se pojavat za podmiruvawe 

na obvrskata. 
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3.17 Priznavawe na prihodite i rashodite 

Prihodite se merat spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest, odnosno 

nadomestot [to treba da se primi za prodadenite proizvodi i stoki odnosno 

obezbedenite uslugi, neto od danokot na dodadena vrednost i eventualno odobrenite 

proda`ni popusti. Prihodite se priznavaat koga sumata od prihodite mo`e precizno da 

se izmerat i se o~ekuva deka ekonomskite koristi od izvr[enata transakcija ]e ima 

priliv vo Dru[tvoto, koga napravenite tro[oci ili idni tro[oci mo`e precizno da se 

izmerat i se ispolneti kriteriumite za razli~nite aktivnosti na Dru[tvoto. 

  

Prihodi od proda`ba 

Proda`ba na golemo  

Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na isporaka do korisnikot, koga 

korisnikot gi prifa]a stokite, a naplatlivosta na povrzanite pobaruvawa e razumno 

obezbedena.  

 

Proda`ba na malo  

Prihodot od proda`ba na stoki se priznava vo momentot na proda`ba na korisnikot. 

Prihodite od proda`ba na malo voobi~aeno se vo gotovina ili so kreditna karti~ka. 

Evidentiraniot prihod e bruto iznosot na prihodite od proda`bata, vklu~uvaj]i gi i 

obvrskite po provizii za kreditni karti~ki za transakcijata. Tie provizii se 

evidentirani kako tro[oci za distribucija.  

 

Prihodi od obezbeduvawe na uslugi  

Prihodot od obezbeduvawe na uslugi se evidentira spored stepenot na zavr[uvawe koga 

istiot mo`e so sigurnost da bide izmeren. Stepenot na zavr[uvawe se odreduva vrz 

osnova na proverka na izvr[enata rabota.  

 

Prihodi od kamata  

Prihodot od kamatata se evidentira proporcionalno na vremeto [to go reflektira 

efektivniot prinos na sredstvata.  

 

Prihodi od dividendi  

Prihodot od dividendi se priznava koga ]e se obezbedi pravoto za primawe na isplata. 

 

Rashodi od delovnoto rabotewe 

Rashodite od delovnoto rabotewe se priznavaat vo momentot na iskoristuvaweto na 

uslugite odnosno vo periodot na nivnoto nastanuvawe. 

 

3.18 Raspredelba na dividendi 

Raspredelbata na dividendi na akcionerite na Dru[tvoto e evidentirana kako obvrska 

vo finansiskite izve[tai vo periodot koga tie se odobreni od akcionerite na 

Dru[tvoto.  

 

 

3.19 Prevzemeni i neizvesni obvrski 

Ne se evidentirani neizvesni obvrski vo finansiskite izve[tai. Tie se objavuvaat 

dokolku postoi verojatnost za odliv na sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi. Isto 

taka, neizvesni sredstva ne se evidentirani vo finansiskite izve[tai, no se objavuvaat  

koga postoi verojatnost za priliv na ekonomski koristi. Iznosot na neizvesna zaguba se 

evidentira kako rezervirawe dokolku e verojatno deka idnite nastani ]e potvrdat 

postoewe na obvrska na denot na izvestuvawe i koga mo`e da se napravi razumna procenka 

na iznosot na zagubata. 
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3.20 Transakcii so povrzani subjekti 

Povrzani subjekti se onie kade edniot subjekt go kontrolira drugiot subjekt ili ima 

zna~ajno vlijanie vo donesuvaweto na finansiskite i delovnite odluki na drugiot 

subjekt. Transakciite na Dru[tvoto so povrzani subjekti se odnesuvaat na transakciite 

vo redovniot tek na raboteweto. 

 
 
3.21 Nastani po periodot na izvestuvawe 

Nastanite po zavr[etokot na godinata koi obezbeduvaat dopolnitelni informacii vo 

vrska so sostojbata na subjektot na denot na izvestuvawe (nastani za koi mo`e da se vr[i 

koregirawe) se reflektirani vo finansiskite izve[tai. Nastanite po zavr[etokot na 

godinata za koi ne mo`e da se vr[i koregirawe se prika`uvaat vo bele[kite vo slu~aj 

koga se materijalno zna~ajni. 

 

 

 

4. Koristeni procenki 

 

4 Zna~ajni smetkovodstveni procenki 

Pri primenata na smetkovodstvenite politiki na Dru[tvoto, od Rakovodstvoto na 

Dru[tvoto se bara da vr[i procenki i pravi pretpostavki za evidentiranite iznosi na 

sredstvata i obvrskite koi ne se jasno voo~livi od nivnite izvori na evidentirawe. 

Procenkite i pridru`nite pretpostavki se zasnovuvaat na minati iskustva i drugi 

faktori, za koi se smeta deka se relevantni. Pri toa, fakti~kite rezultati mo`e da 

odstapuvaat od takvite procenki. 

 

Procenkite i glavnite pretpostavki se proveruvaat tekovno. Revidiranite 

smetkovodstveni procenki se priznavaat vo periodot vo koj istite se revidirani 

dokolku takvoto revidirawe vlijae samo za ili vo toj period, kako i za idni periodi, 

dokolku revidirawata vlijaat za tekovniot i idnite periodi. 

 

Nesigurnost vo procenkite 

O[tetuvawe kaj nefinansiski sredstva 

Zagubi od o[tetuvawe se priznavaat vo iznos za koj evidentiranata vrednost na 

sredstvoto ili edinicata [to generira gotovina go nadminuva nadomestliviot iznos. 

Pri utvrduvawe na nadomestliviot iznos, Rakovodstvoto gi procenuva o~ekuvanite ceni, 

gotovinskite tekovi od sekoja edinica [to generira gotovina i utvrduva soodvetna 

kamatna stapka pri presmetka na sega[nata vrednost na tie gotovinski tekovi. 

O[tetuvawe kaj finansiski sredstva 

O[tetuvawe na pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i ostanati pobaruvawa 

Dru[tvoto presmetuva o[tetuvawe za pobaruvawa od kupuva~i, dadeni pozajmici i 

ostanati pobaruvawa vrz osnova na procenka na zagubi koi rezultiraat od nemo`nosta 

kupuva~ite da gi podmirat svoite obvrski. Pri procenka na soodvetnosta na zagubata 

poradi o[tetuvawe za pobaruvawata od kupuva~i, dadenite pozajmici i ostanatite 

pobaruvawa, procenkata se temeli vrz dospevaweto na saldoto na smetkata za pobaruvawa 

i minatoto iskustvo na otpisi, kreditosposobnosta na klientite i promenite vo 

uslovite za pla]awe za klientite. Ova podrazbira pravewe pretpostavki za idnite 

odnesuvawa na klientite, kako i za idnite prilivi na pari~ni sredstva. Dokolku 

finansiskite uslovi na klientite se vlo[at, realnite otpisi na tekovno postoe~kite 

pobaruvawa mo`e da bidat povisoki od o~ekuvanoto, i mo`e da go nadminat nivoto na 

zagubite poradi o[tetuvawe koi se dosega priznati. 
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Upotreben vek na sredstvata [to se amortiziraat 

Rakovodstvoto vr[i redovna proverka na upotrebniot vek na sredstvata [to se 

amortiziraat na 31 dekemvri. Rakovodstvoto procenuva deka utvrdeniot upotreben vek na 

sredstvata ja pretstavuva o~ekuvanata upotreblivost (korisnost) na sredstvata. Fakti~ki 

rezultati, sepak, mo`e da se razlikuvaat poradi tehnolo[ka zastarenost, posebno vo 

delot na IT opremata i softverite. 

Zalihi 

Zalihi se evidentiraat po poniskata pome\u nabavnata vrednost (cena na ~inewe) i neto 

realizacionata vrednost. Pri procenkata na neto realizacionata vrednost gi zema 

predvid najobjektivnite dokazi / podatoci koi se na raspolagawe vo periodot koga se 

praveni procenkite. 

Objektivna vrednost na finansiski sredstva 

Dokolku pazarot na finansiski instrument ne e aktiven, Rakovodstvoto ja utvrduva 

objektivnata vrednost so koristewe tehniki za procenka. Vo primenata na tehnikite za 

procenka, Rakovodstvoto pravi maksimalno iskoristuvawe na pazarnite inputi, i koristi 

procenki i pretpostavki koi se, kolku [to e mo`no, vo soglasnost so podatocite koi 

u~esnicite na pazarot ]e gi koristat pri opredeluvawe na cenata na instrumentot. Vo 

slu~aj kade ovie podatocite ne se vidlivi, Rakovodstvoto gi procenuva pretpostavkite na 

u~esnicite na pazarot pri opredeluvawe na cenata na finansiskiot instrument. Ovie 

procenki mo`at da se razlikuvaat od realnite ceni koi mo`at da se postignat vo 

transakcija izvr[ena pod komercijalni uslovi na datumot na izvestuvawe. 

 

 

5. Promena na smetkovodstveni politiki i korekcija na gre[ki 

 

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. 

Смеководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на 
МСФИ. 

По исклучок , промена на сметководсвените политики може да се направи доброволно, ако се 

процени дека новата сметковдствена политика води кон подобра презентација на 

случувањата и позициите во финансиските извештаи.За промените во сметководсвените 

политики одлушува Друштвото. 

При ретроспективна промена во сметководсвената политика, ентитетот ја применува новата 

сметководсвена политика на компаративните информации за претходните периоди до 

најраниот датум кога  е тоа изводливо, исто како новата сметководсвена политика да била 

применета отсегогаш. Кога е непрактичнп да се одредат ефектите на поединечните периоди 

на промена во смеководствената политика на компаративните информации за еден или 

повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководсвена политика на 

сметководсвените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за 

кој е изводлива ретроспективна примена., што пак може да биде тековниот период и ги прави 

соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој 

период. 

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо , Друштвото ретроспективно ја исправа 

материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за 

објавување , откако истата била откриена , така што 

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентиран период(и) 

кога грешката се појавила, или 
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б) доколку грешката се појавила пред да биде презентиран најраниот претходен период, 

повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот 

претходно презентиран период. 

Кога е непрактижно да се одредат ефектите на грешката за специфижен период врз 

компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, 

ентитетот  повторно ги прикажува почетните салда на средствата , обврските и главнината за 

најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување  ( што може да 
биде и тековниот период) . 

 

6. Upravuvawe so rizik 

 

6.1 Faktori na finansiski rizici 

Delovnite aktivnosti na Dru[tvoto se izlo`eni na razli~ni rizici od finansiski 

karakter, vklu~uvaj]i rizik od kreditirawe i rizicite povrzani so efektite od 

promenite vo deviznite kursevi i kamatnite stapki. Upravuvaweto so rizici na 

Dru[tvoto se fokusira na nepredvidlivosta na pazarite i se stremi kon 

minimalizirawe na potencijalnite negativni efekti vrz uspe[nosta na delovnoto 

rabotewe na Dru[tvoto.  

 

Upravuvaweto so rizici na Dru[tvoto go vr[i Upravniot Odbor vrz osnova na 

prethodno odobreni pismeni politiki i proceduri koi go opfa]aat celokupnoto 

upravuvawe so rizici, kako i specifi~nite podra~ja, kako [to se rizikot od kursni 

razliki, rizikot od kamatni stapki, rizikot od kreditirawe, upotrebata na vlo`uvawata 

i plasmanite na vi[okot likvidni sredstva. 

 

 

6.2 Rizik od kreditirawe 

Dru[tvoto nema zna~itelna koncentracija na rizik od kreditirawe. Dru[tvoto ima 

politiki so cel da obezbedi deka proda`bata na proizvodi i uslugi se vr[i na klienti 

so soodvetna kreditna istorija. Dru[tvoto ima politiki koi go ograni~uvaat iznosot na 

kreditnata izlo`enost na negovite klienti.  

Kaj Dru[tvoto ne postoi materijalno zna~ajna koncentracija na krediten rizik poradi 

golemiot broj na klienti i nivnite razli~ni profili koi se vo razli~ni industrii i 

geografski regioni. 

Maksimalnata izlo`enost na Dru[tvoto na krediten rizik e ograni~ena na 

evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva priznaeni na datata na izve[tajot na 

finansiskata sostojba.  

 

6.3 Rizik od likvidnost 

Pretpazlivo upravuvawe so rizik od likvidnost implicira odr`uvawe na dovolno 

gotovina i likvidni hartii od vrednost, potoa raspolo`livost na izvori na sredstva 

preku soodvetno obezbeduvawe na krediti i mo`nost za navremena naplata na iznosite na 

pobaruvawa od kupuva~i vo ramkite na dogovorenite uslovi. Kako rezultat na 

dinami~niot karakter na dejnosta na Dru[tvoto, Rakovodstvoto nastojuva da obezbedi 

fleksibilni izvori na sredstva preku raspolo`livi kreditni linii.  
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6.4 Pazarni rizici 

Rizik od kursni razliki 

Dru[tvoto ima delovni aktivnosti na me\unarodnite pazari, i e izlo`eno na rizik od 

kursni razliki koj se javuva od izlo`enosta kon razli~ni valuti, posebno vo odnos na 

Evroto i Dolarot. Dru[tvoto ne koristi instrumenti za obezbeduvawe od rizik od kursni 

razliki. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e odgovorno za odr`uvawe na soodvetna neto pozicija 

za sekoja valuta poedine~no, kako i vkupno za site valuti.  

 

Analizata na senzitivnosta gi vklu~uva edinstveno monetarnite stavki denominirani vo 

stranska valuta na krajot na godinata, pri [to se vr[i korekcija na nivnata vrednost pri 

promena na kursot na stranskata valuta za 10%. Pozitivniot odnosno negativniot iznos 

ozna~uva zgolemuvawe/namaluvawe na dobivkata ili ostanatiot kapital, koj [to se javuva 

vo slu~aj dokolku denarot ja namali/zgolemi svojata vrednost vo odnos na stranskite 

valuti za +/- 10%. 

Rizik od kamatni stapki vrz gotovinskite tekovi i objektivnata vrednost 

Dru[tvoto e izlo`eno na efektite na fluktuaciite na pazarnite kamatni stapki vrz 

negovata finansiska sostojba i gotovinski tekovi. Rakovodstvoto na Dru[tvoto e vo 

najgolema merka odgovorno za dnevno sledewe na sostojbata na rizikot od neto kamatni 

stapki i odreduva limiti za namaluvawe na potencijalot od kamatna neusoglasenost. 

Postoi zna~itelna koncentracija na pozajmici so kamata od lokalni finansiski 

institucii na denot na izvestuvawe. Fluktuaciite vo pazarnite kamatni stapki, spored 

koi sredstvata se pozajmeni, mo`e da imaat obraten efekt vrz uspe[nosta vo 

finansiraweto na Dru[tvoto. Vo isto vreme, Dru[tvoto nema zna~itelni plasirawa na 

svoite sredstva vo oro~eni depoziti i visoko likvidni hartii od vrednost, koi nosat 

dopolnitelen prihod od kamata. 

 

6.5 Rizik pri upravuvawe so kapital 

Celite na Dru[tvoto pri upravuvawe so kapitalot se ovozmo`uvawe na Dru[tvoto da 

prodol`i so ponatamo[na kontinuirana rabota so cel da obezbedi prihod za 

akcionerite i benficii za drugi zainteresirani lica, kako i da odr`i optimalna 

struktura na kapitalot za namaluvawe na tro[okot na kapitalot. 

 

So cel da se odr`i ili prilagodi strukturata na kapitalot, Dru[tvoto mo`e da izvr[i 

korekcija na iznosot na dividendi isplateni na akcionerite, da vrati kapital na 

akcionerite, da izdade novi akcii ili da prodade sredstva za da go namali dolgot. 

 

Pokazatel na zadol`enost 

Strukturata na izvorite na finansirawe na Dru[tvoto se sostoi od obvrski, koi gi 

vklu~uvaat pozajmicite , pari i pari~ni ekvivalenti i glavnina, koja se sostoi od 

uplaten kapital, revalorizacioni rezervi, ostanati rezervi i akumulirana dobivka. 

 

Rakovodstvoto ja analizira strukturata na izvorite na finansirawe na godi[na osnova 

kako odnos na neto obvrskite po pozajmici vo odnos so vkupniot kapital. Neto obvrskite 

po krediti se presmetani kako vkupni obvrski po pozajmici namaleni za iznosot na 

pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti.  
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7.

Патенти и лиценци Гудвил Софтвер
Останати 

средства

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

28.989.420 0 16.340.420 53.718.892 763.930 99.812.662

165.817 4.069.249 263.340 4.498.406

0

29.155.237 0 20.409.669 53.982.232 763.930 104.311.068

23.662.482 0 9.161.060 26.515.057 0 59.338.599

1.631.550 2.788.041 8.489.340 12.908.931

0

25.294.032 0 11.949.101 35.004.397 0 72.247.530

3.861.205 0 8.460.568 18.977.835 763.930 32.063.538

5.326.938 0 7.179.360 27.203.835 763.930 40.474.063

24.891.684 0 10.867.376 83.397.701 763.930 119.920.691

4.097.736 5.473.044 5.934.937 15.505.717

35.613.746 35.613.746

28.989.420 0 16.340.420 53.718.892 763.930 99.812.662

22.605.292 0 7.335.852 53.031.915 0 82.973.059

1.057.190 1.825.208 9.123.968 12.006.366

35.640.826 35.640.826

23.662.482 0 9.161.060 26.515.057 0 59.338.599

5.326.938 0 7.179.360 27.203.835 763.930 40.474.063

2.286.392 0 3.531.524 30.365.786 763.930 36.947.632

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Салдо на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Амортизација

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Зголемување

Намалување

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2016 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2016 (тековна година)

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Нето сметководствена вредност 

на 31 Декември 2015 

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2015 (претходна година)

Салдо на 31 Декември 2015

(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 2015

(претходна година)

Амортизација
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8.

Земјиште
Градежни 

објекти
Опрема

Инвестиции

во тек
ВКУПНО

828.314.495 3.962.605.312 2.487.564.031 110.119.601 7.388.603.439

26.379.802 95.576.137 146.152.106 432.955.043 701.063.088

2.674.332 12.811.019 70.517.090 351.463.226 437.465.667

852.019.965 4.045.370.430 2.563.199.047 191.611.418 7.652.200.860

0 1.955.091.417 1.780.607.760 0 3.735.699.177

91.777.967 121.035.073 212.813.040

4.551.139 48.882.748 53.433.887

0 2.042.318.245 1.852.760.085 0 3.895.078.330

852.019.965 2.003.052.185 710.438.962 191.611.418 3.757.122.530

828.314.495 2.007.513.895 706.956.271 110.119.601 3.652.904.262

791.645.872 3.951.587.826 2.407.879.498 54.847.141 7.205.960.337

36.668.623 13.383.457 128.714.230 307.347.249 486.113.559

2.365.971 49.029.697 252.074.789 303.470.457

828.314.495 3.962.605.312 2.487.564.031 110.119.601 7.388.603.439

1.864.603.811 1.710.014.990 3.574.618.801

92.718.527 119.431.686 212.150.213

2.230.921 48.838.916 51.069.837

0 1.955.091.417 1.780.607.760 0 3.735.699.177

828.314.495 2.007.513.895 706.956.271 110.119.601 3.652.904.262

791.645.872 2.086.984.015 697.864.508 54.847.141 3.631.341.536

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016

(тековна година)

Исправка на вредноста

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2016 (тековна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2016 (тековна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Салдо на 1 Јануари 2016 

(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Салдо на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Исправка на вредноста

Нето сметководствена вредност на

31 Декември 2015 (претходна година)

Нето сметководствена вредност на

1 Јануари 2015 (претходна година)
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9.
Недовршени 

земјоделски 

производи

Основно стадо Обртно стадо
Повеќегодиш-

ни насади

Средства во 

подготовка
ВКУПНО

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Состојба на 1 Јануари 2016

(тековна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2016

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

2015

Промена на вредноста 

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2016 

(тековна година)

Нетековни средства

Промена на вредноста

на биолошките средства

Трошоци на амортизација 

на биолошките средства

Состојба на 31 Декември 2015 

(претходна година)

Нетековни средства

Состојба на 1 Јануари 2015 

(претходна година)

Зголемување како резултат на набавки

Намалување како резултат на продажби

Ожнеани земјоделски производи 

пренесени во залихи

Тековни средства

Вкупно биолошки средства
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10.

Тековна година
Претходна 

година

11.

Тековна година
Претходна 

година

452.894.824 696.338.417

54.603.312 23.063.874

951.187.633 968.902.673

922.181.081 975.294.901

536.504.688 713.010.063

12.

Тековна година
Претходна 

година

92.057.489 65.557.827

48.689.131 59.057.645

4.684.546 8.275.669

118.898 222.419

145.550.064 133.113.560

Вложување во конвертибилни обврзници

Вкупно:

Број на конвертибилни обврзници:

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С

Побарувања од купувачи во земјата

Побарувања од купувачи во странство

Застарени, сомнителни и спорни побарувања

Ведносно усогласување на побарувања

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С

Парични средства во денарска благајна

Девизна сметка

Девизна благајна

Вкупно:

Вкупно:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С

Парични средства на денарски сметки
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13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Во сопственост на

зголем. намал.

Физички лица 2.366.447.000 67,93% 37.076.000 2.403.523.000 68,99%

Правни лица 1.117.395.000 32,07% 37.076.000 1.080.319.000 31,01%

Откупени сопствени акции 0

ФПИО 0

3.483.842.000 100% 37.076.000 37.076.000 3.483.842.000 100%

зголем. намал.

Физички лица 3.195.263.000 91,72% 816.788.000 2.378.475.000 68,27%

Правни лица 288.579.000 8,28% 816.788.000 1.105.367.000 31,73%

Откупени сопствени акции 0

ФПИО 0

3.483.842.000 100% 816.788.000 816.788.000 3.483.842.000 100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

31.12.2016 %

2016 (тековна година)

Родови на акции
01.01.2016 %

Состојба

%
Состојба

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

31.12.2015 %2015 (претходна година) 01.01.2015

Обврски со рок на достасување над 5 години: Тековна година Претходна година

Обични акции

Приоритетни акции

Вкупно:

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

Обврски спрема поврзани друштва 

по основ на заеми и кредити

Обврски кон добавувачи

Обврски по основ на заеми

Обврски по основ на кредити

Останати долгорочни обврски

Вкупно: 0 0
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15.

16.

Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

17.

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С Тековна година Претходна година

Добавувачи во земјата 1.786.245.153 1.356.108.284
Добавувачи во странство 72.462.824 138.035.725
Добавувачи за нефактурирани стоки -1.814.853 503.334

О П И С Тековна година Претходна година

Вкупно: 1.856.893.124 1.494.647.343

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Вкупно: 1.336.349.550 1.789.760.085

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Краткорочни кредити во земјата 1.336.349.550 1.789.760.085
Краткорочни кредити во странство

О П И С Тековна година Претходна година

Приходи од продажба во земјата 16.149.472.294 18.147.547.947

Приходи од продажба во странство 649.263.618 720.248.175

Вкупно: 16.798.735.912 18.867.796.122
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на  

Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на 

Макпетрол а.д., Скопје и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од 

консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, и 

консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за 

промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината 

што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други 

објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37. 

Одговорност на Раководството за консолидираните  финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие 

консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна 

контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на 

консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно 

прикажување како резултат на измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи 

врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со 

ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија1. Тие стандарди бараат наша 

усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на 

начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните 

финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата 

вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и 

објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од 

проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално 

погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама 

или грешка. 

                                                      
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни 
стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, 
преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година 
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Makpetrol a.d., Skopje  i  podru`nici 4 
 
Konsolidirani finansiski izve[tai  
31 dekemvri 2016  

Pridru`nite бele[ki se sostaven del na ovie Konsolidirani finansiski izve[tai 

Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка 

 Бел. Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2016 2015 
  000 мкд 000 мкд 
    
Приходи од продажба 5 16,470,170  18,443,630  
Останати деловни приходи 19 177,512  170,289  
    
Потрошени материјали   (120,351) (293,283) 
Набавна вредност на продадени стоки  (14,223,014) (16,337,498) 
Трошоци за вработени 20 (931,764) (940,059) 
Депрецијација и амортизација  6,7 (225,709) (221,065) 
Останати деловни трошоци 21 (696,074) (662,313) 
Промени во залихите на п/во во тек и гот.п/оди 13 (13,405) (82,513) 

Добивка од работењето  437,365  77,188  

    
Финансиски приходи 22 71,128 64,077 
Финансиски (расходи) 22 (102,816) (128,711) 

Нето финансиски (расходи)   (31,688) (64,634) 

    

Удел во добивките на придружени друштва 9,10 19,810 9,498  

Добивка пред оданочување  425,487 22,052  

    
Данок на добивка 23 (35,343) (19,976) 

Добивка за годината по одданочување  390,144 2,076  

    
    
Останата сеопфатна добивка за годината   
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.  368  - 
Преведување на странски валути  (109) (1,750) 

Вкупна сеопфатна добивка за годината  390,403  326 

    
    
Добивка за сопствениците  390,144 2,076 

Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците 390,403 326 

    
Заработувачка по акција 24   
- Основна и разводнета (Денари по акција)  3,472 18 
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Makpetrol a.d., Skopje  i  podru`nici 5 
 
Konsolidirani finansiski izve[tai  
31 dekemvri 2016  

Pridru`nite бele[ki se sostaven del na ovie Konsolidirani finansiski izve[tai 

Консолидиран Извештај за промените во капиталот 

 Акционерски 
капитал Премии Резерви 

Акумулирани 
добивки/(загуби)  Вкупно  

 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 000 мкд 
      
На 01 јануари 2016 година 3,483,842 - (11,873) (72,360) 3,399,609 

Трансакции со сопствениците - - - - - 
Добивка за годината - - - 390,144 390,144 
Останата сеопфатна добивка:      
Ревалоризација на вложувања во 
хартии од вредност - - 368 - 368 
Преведување на странски валути - - (109) - (109) 

Вкупна сеопфатна добивка - - 259 390,144 390,403 

На 31 декември 2016 година 3,483,842 - (11,614) 317,784 3,790,012 

      
На 01 јануари 2015 година 3,483,842  62,853  (10,123) (137,289) 3,399,283  

Покривање на загуби (Бел.16) - (62,853) - 62,853  -  

Трансакции со сопствениците - (62,853) - 62,853 - 
Добивка за годината - - - 2,076  2,076  
Останата сеопфатна (загуба) -   -  (1,750) -  (1,750) 

Вкупна сеопфатна добивка - - (1,750) 2,076 326 

На 31 декември 2015 година 3,483,842 - (11,873) (72,360) 3,399,609 
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Konsolidirani finansiski izve[tai  
31 dekemvri 2016  

Pridru`nite бele[ki se sostaven del na ovie Konsolidirani finansiski izve[tai 

Консолидиран Извештај за паричните текови 

 Бел. Година што завршува на 
  31 декември 31 декември 
  2016 2015 
  000 мкд 000 мкд 
Оперативни активности    

Приливи од купувачи  16,743,280  18,790,333  
Исплати на добавувачи и вработени   (15,966,194) (17,703,344) 

  777,086  1,086,989  
    
(Платена) камата 22 (99,176) (122,657) 
(Платен) данок од добивка  (35,375) (2,679) 

  642,535  961,653  

    
Инвестициони активности    

Прилив од продадени вложувања 11 1,469  - 
Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема 19 43,641  2,025  
(Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема 6 (257,591) (208,848) 
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства 7 (4,352) (9,016) 
Прилив / (одлив) од фин. побарувања, нето 12 1,905  3,052  
Наплатени камати 22 65,895  60,210  
Приливи од дивиденди 19 5,318 12,466  

  (143,715) (140,111) 

    
Финансиски активности    

Платени дивиденди  (106) - 

(Отплата) на кредити 17 (6,618,471) (6,725,152) 
Приливи од кредити 17 6,165,061 5,953,056 

  (453,516) (772,096) 

    
Нето промена на парич.средства и еквиваленти  45,304  49,446  

Парични средства и еквиваленти на почетокот  289,707  242,011  
Преведување на странски валути  (109) (1,750) 

Парични средства и еквиваленти на крајот 15 334,902  289,707  
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи  

1 Општи информации 
Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во 
Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. 
Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија. 

Матичното Друштво е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер на 
нафтени деривати и гас во Република Македонија. Групата има деловни активности и на 
меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2016 година Групата вработува 1,834 лица 
(2015: 1,804 лица). 

 
Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска 
берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, 
Матичното Друштвото е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои 
котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. 
Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и 
мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку 
марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL. 
 
Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на 
Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”)  кои се целосно под 
нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да 
управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи 
придобивките од нивните активности.  

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното 
Друштво во нивниот капитал:  

 
 

% од 
учест. 

Земја на 
основање Валута 

31 декември 2016 31 декември 2015 

Износ во 
вал. (000 МКД) 

Износ во 
вал. (000 МКД) 

        
Макпетрол - Телма 100.00 Македонија МКД - 205,616 - 5,616 
Шампион 100.00 Македонија МКД - 372 - 372 
Пром-гас 100.00 Македонија МКД - 10,000 - 10,000 
Макпетрол ДОО 100.00 Србија УСД 452,500 25,075 452,500 25,075 
Петролмак  100.00 Грција ЕУР 810,000 49,856 350,000 21,527 

      290,919  62,590 
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2 Сметководствени политики 
Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при 
подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на 
сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.1 Основи за подготовка 
Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за 
трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за 
водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 
од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето 
сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување 
(МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и 
Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени 
од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 
2009 година. 

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска 
вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските 
средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат 
по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, 
приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. 

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со 
сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба 
на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на 
Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените 
политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или 
подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски 
извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. 
 
Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што 
завршуваат на 31 декември 2016 и 2015. Известувачка и функционална валута е Македонски 
Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие 
финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.  
 

2.2 Консолидација 
Подружници 
Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски 
извештаи  од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. 
Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што 
трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените 
акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните 
расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над 
неговата објективна вредност претставува гудвил. 
 
Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу 
деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, 
освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.  
 

МАКПЕТРОЛ  АД
152



Makpetrol a.d., Skopje  i podru`nici 9 
 
Bele[ki kon konsolidiranite finansiski izve[tai (prodol`uva) 
Smetkovodstveni politiki (prodol`uva) 

 

Консолидација (продолжува) 

Придружени друштва 
Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но 
не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: 
застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и 
донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и 
обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи 
помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се 
евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од 
трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на 
учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, 
средствата се тестираат за загуби поради оштетување. 
 

2.3 Известување по сегменти 
Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности  за обезбедување на 
производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни 
сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено 
економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски 
сегменти. 
 

2.4 Трансакции во 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 

официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од 

пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се 

прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи 

или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за 

прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба 

деноминирани во странска валута се следните: 
 31 декември 2016 31 декември 2015 

1 УСД 58.3258 Денари 56.3744 Денари 

1 ЕУР 61.4812 Денари 61.5947 Денари 

1 ЦХФ 57.2504 Денари 56.9583 Денари 

1 ГБП 71.8071 Денари 83.4617 Денари 

1 ЦАД 43.3332 Денари 40.6003 Денари 

1 АУД 42.1220 Денари 41.0905 Денари 

1 ЈПУ 0.4982 Денари 0.4678 Денари 
 

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои 
имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување 
како што следи: 

 Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот 
на финансиската состојба; 

 Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на 
известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на 
кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен 
курсот на трансакцијата); и 

 Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка 
во останатата сеопфатна добивка.  
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2.5 Недвижности, постројки и опрема 
Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по 
претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето 
поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се 
однесуваат на набавката на средствата.  
 
Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на 
одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во 
периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдувани 
од страна на Државниот Завод за Статистика. 
 
Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за 
материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. 
 
Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на 
недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е 
потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите 
трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок. 
 
Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се 
признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на 
идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на 
ставката може разумно да се измери.  
 
Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој 
се јавуваат. 
 
Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на 
останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопропорционално, со 
цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните 
резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи: 
 
Градежни објекти                                     40 години 
Погонска опрема                            10 години 
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 
 
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и 
доколку е потребно се корегираат на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ 
на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува 
до неговиот надоместлив износ. 
 
Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на 
приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај 
за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат. 
 

2.6 Нематеријални средства 
Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се 
мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од 
оштетување, доколку постојат. 
Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на 
идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на 
ставката може разумно да се измери. 
Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. 
Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопропорционално во период 
од пет години.  
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2.7 Оштетување на нефинансиските средства 
Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век 
на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или 
промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се поврати. Секогаш 
кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се 
признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу 
нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ 
кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, 
додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински 
приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од 
нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за 
поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира 
готовина. 
 

2.8 Финансиски средства  
Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски 
средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат 
до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. 
Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично 
признавање. 
 

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби 
Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски 
средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство 
наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во 
оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2016 и 
2015 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија. 
 

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање 
Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни 
периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да 
ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Групата 
нема класифицирано средства во оваа категорија. 
 

Кредити и побарувања 

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени 

плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за 

оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и 

побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, 

побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и 

еквиваленти. 

 

Финансиски средства расположливи за продажба 
Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа 
категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се 
вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи 
вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. 
 

Признавање и мерење на финансиски средства  
Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на 
трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. 
Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или 
загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на 
трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.  
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Финансиски средства (продолжува) 

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на 
паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги 
пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.  
Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна 
вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна 
вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана 
набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. 
 
Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и 
загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на 
трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата 
по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај 
за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. 
Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во 
моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда. 
 

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања 
класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна 
добивка. 
 
Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или 
се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се 
вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од 
вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, 
пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот 
Извештај на сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивидени од 
финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот 
Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата 
има воспоставено право на прилив од дивиденда. 
 

Оштетување на финансиски средства  

a. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност 
На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува 
дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на 
финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се 
оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за 
оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното 
признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови 
на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да 
се проценат. 
 
Како докази за оштетување може де се земат идикациите дека должникот или групата 
должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, 
веројатност дека ќе влезат во стечај или друга регорганизација, и каде што постојат видливи 
индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските 
услови кои кореспондираат со загубата. 
 
За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува 
разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите 
идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на 
финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на 
загубата  истовремено се признава во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.  
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Финансиски средства (продолжува) 

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, 
тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на 
мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери 
оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, 
користејќи пазарна цена. 
 
Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа 
намалување може обејктивно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на 
оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), 
претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на 
сеопфатната добивка. 
 

б. Финансиски средства расположливи за продажба  
На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува 
дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на 
финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите 
наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, 
значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност 
под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку 
постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната 
загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, 
намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај 
за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот 
Извештај за сеопфатната добивка.  
 

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната 
добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. 
 
Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките 
инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми 
и зголемувањето може обејктивно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето 
на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена 
со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка. 
 

2.9 Пребивање на финасиските средства и обврски  
Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во 
Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право 
за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа 
или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските. 
 

2.10 Залихи 
Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. 
Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на 
работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на 
материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и 
вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на 
употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на 
општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет. 
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2.11 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања 

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или 
извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се 
очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен 
циклус дококлку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку 
не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.  
 

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и 
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на 
методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. 
Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема 
да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на 
плаќање.  
Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско 
реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори 
дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за 
оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на 
кредитен ризик се проценуваат групно. 

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството 
и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на 
изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.  
 
Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на 
средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради 
оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во 
тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на 
побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната 
наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во 
консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. 
 

2.12 Парични средства и еквиваленти 
Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 
банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не 
подолги од 3 месеци.  
 

2.13 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби 
(а) Акционерски капитал 
Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 
 
(б) Сопствени акции 
Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од 
вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога 
таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во 
акционерскиот капитал.  
(в) Резерви 
Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции 
се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на 
недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за 
продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на 
акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и 
акционерите на Групата. 
 
(г) Акумулирани добивки/загуби 
Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и 
претходните периоди. 
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2.14 Финансиски обврски 
Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот 
аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се 
класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се 
состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски. 
 

Обврски кон добавувачи и други обврски  
Обврските кон добавуачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во 
нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето 
на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка 
на еден оперативен циклус дококлку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведниот услов, 
истите се класифицираат како не-тековни обврски. 
 
Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и 
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на 
методот на ефективна каматна стапка. 
 

Позајмици 
Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за 
трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната 
амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на 
трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за 
сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна 
каматна стапка.  
 
Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како 
трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата 
линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на 
повлекувањето.  
Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, 
надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се 
амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни 
обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за 
најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.  
 

2.15 Трошоци за позајмување 
Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или 
производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен 
значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се 
додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително 
подготвени за нивната наменска употреба или продажба. 
 
Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по 
кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за 
позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. 
 
Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој 
настанале. 
 

2.16 Наем  
Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во 
зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното 
средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството. 
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Наем (продолжува) 

Групата како закупец 
Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува 
ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства 
се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност 
или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем 
плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските 
со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. 
Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за 
наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или 
според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост 
над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа 
категорија. 
Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа 
во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и 
осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување. 
 

Групата како закуподавач 
Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од 
сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни 
трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај 
за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како 
добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. 
Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. 
Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.  
 

2.17 Тековен и одложен данок на добивка 
Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и 
одложениот данок на добивка. 
 Тековен данок на добивка 
Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува 
добивката пред оданочување утврдена во Консолидираниот Извештајот за сеопфатна 
добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за 
даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти 
можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на 
платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или 
елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.  

Одложен данок на добивка 
Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за 
времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и 
износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При 
утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. 
Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Консолидираниот Извештај за 
сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или 
одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се 
евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. 
 
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за 
искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. 
 
Со состојба на 31 декември 2016 и 2015, Групата нема евидентирано одложени даночни 
средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми. 
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2.18 Надомести за вработените 

Придонеси за пензиско осигурување 
Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување 
според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, 
врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за 
исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. 
 

Краткорочни користи за вработените 
Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат 
кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се 
очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и 
доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како 
резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени 
веродостојно. 

Обврски при пензионирање на вработените 
Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна 
минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. 
Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за 
пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за 
консолидираните финансиски извештаи. 

 

2.19 Данок на додадена вредност 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на 
додадена вредност, освен: 
- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е 
надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како 
дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е 
соодветно; и 
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена 
вредност. 
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на 
даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Консолидираниот 
Извештај за финансиската состојба. 
 

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

2.21 Признавање на приходите и расходите 
Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно 
надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно 
обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените 
продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се 
измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во 
Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се 
исполнети критериумите за различните активности на Групата. 
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Признавање на приходите и расходите (продолжува) 

Приходи од продажба 

Продажба на големо  
Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога 
корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно 
обезбедена.  

 

Продажба на мало  
Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. 
Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. 
Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и 
обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се 
евидентирани како трошоци за дистрибуција.  
 

Приходи од обезбедување на услуги  
Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога 
истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа 
на проверка на извршената работа.  
 
Приходи од наемнини  
Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и 
загубите на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените 
наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од 
наемнини во текот на наем периодот. 
 

Финансиски приходи и расходи  
Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот 
принос на средствата.  
Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и 
трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки 
или загуби со користење на методот на ефективна камата.  
 

Приходи од дивиденди  
Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата. 
 

Расходи од деловното работење 
Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите 
односно во периодот на нивното настанување. 
 
Пребивање на приходите и расходите  
Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не 
генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат 
приходи. Групата ги презентира резулатите од таквите трансакции преку пребивање на секој 
приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова 
презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните. 
 
 

2.22 Распределба на дивиденди 
Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во 
консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите 
на Групата.  
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2.23 Превземени и неизвесни обврски 
Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се 
објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски 
користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски 
извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. 
Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека 
идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се 
направи разумна проценка на износот на загубата. 
 

2.24 Трансакции со поврзани субјекти 
Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има 
значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. 
Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот 
тек на работењето. 
 

2.25 Настани по датумот на известување 
Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во 
врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши 
корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по 
завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките 
во случај кога се материјално значајни. 
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3 Управување со финансиски ризици 

 

3.1 Фактори на финансиски ризици 
Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, 
вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните 
курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на 
непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните 
негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.  

 
Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и 
подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го 
опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се 
ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на 
вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства. 
 

3.2 Кредитен ризик 
Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти 
и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и 
странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги 
се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го 
ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.  
 
Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната 
вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај на 
финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела: 
  2016 2015 
  (000 мкд) (000 мкд) 
Класи на фин. средства - евидентирана вредност     
Вложув.во удели и хартии од вредност  1,151,328 1,150,960 
Финансиски побарувања  35,539 37,444 
Побарувања од купувачи, нето   312,522 506,647 
Побарув.од пресм.камати на купувачи, нето  42,164 29,134 
Побарувања од продажба на платежни картички  184,493 184,818 
Побарувања од вработени  6,817 8,778 
Останати побарувања  4,025 4,288 
Парични средства и еквиваленти  334,902 289,707 

  2,071,790 2,211,776 
 

3.3 Ризик од ликвидност 
Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно 
готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку 
соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на 
побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот 
карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори 
на средства преку расположливи кредитни линии.  
 Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на 
финансиските обврски на Групата.  
   2016 2015 

  Тековни    
(до12 мес.) Нетековни 

Тековни      
(до12 мес.) Нетековни 

  (000 мкд) (000 мкд) (000 мкд) (000 мкд) 
      
Позајмици  1,336,350  - 1,789,760 - 
Обврски спрема добавувачи  1,876,500  - 1,510,555 - 
Обврски по дивиденди  9,814 - 9,920 - 

  3,222,664 - 3,310,235 - 
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3.4 Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 
Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни 
разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и 
Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. 
Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја 
валута поединечно, како и вкупно за сите валути.  
 
Сметководствената  вредност   на   монетарните средства и обврски на Групата 
деноминирани во странски валути е како што следи: 
Средства   2016 2015 
   (000 МКД) (000 МКД) 
     
ЕУР   36,366 51,232 
РСД   1,568 427 
ЈПУ   - - 
ЦХФ   - 8 
ГБП   - 266 
УСД   126,663 91,522 

   164,597 143,455 
Обврски     
     
ЕУР   105,610 133,842 
РСД   - - 
ЈПУ   96 - 
ЦХФ   - - 
ГБП   2,002 1,807 
УСД   14,268 12,114 

   121,976 147,763 

   42,621 (4,308) 

Анализа на сензитивноста на странски валути 

 
Промени во  

2016 
Промени во 

2015 2016 2015 

  Добивка или загуба 

  Во илјади Денари 

   

ЕУР 1% 1% (692) (826) 

РСД 5% 5% 78 21 

ЈПУ 1% 1% (1) - 

ЦХФ 1% 1% - - 

ГБП 1% 1% (20) (15) 

УСД 5% 5% 5,620 3,970 

 
Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во 
странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при 
промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно 
негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, 
кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на 
странските валути за +/- 1% или +/- 5%. 

 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 
Групата е изложена на ефектите на флуктуациите на пазарните каматни стапки врз неговата 
финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка 
одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува 
лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна 
концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на 
известување.  
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Пазарни ризици (продолжува) 

Флуктуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да 
имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Групата не е значајно 
изложена на ризикот од флуктуација на пазарните каматни стапки бидејќи нема позајмици 
ниту пласмани со променлива каматна стапка. 
 

   2016 2015 
Финансиски средства     
Некаматоносни     

Вложув.во удели и хартии од вредност   1,151,328 1,150,960 
Финансиски побарувања   - 3,263 
Побарувања по камати на купувачи, нето   42,164 29,134 
Побарувања од продажба на плат.картички   184,493 184,818 
Побарувања од вработени   6,817 8,778 
Останати побарувања   4,025 4,288 
Готовина во благајна   238,159 213,772 

   1,626,986 1,595,013 
Со фиксна каматна стапка     
Парични средства и еквиваленти   96,743 75,935 
Побарувања од купувачи, нето   312,522 506,647 
Финансиски побарувања   35,539 34,181 

   444,804 616,763 

   2,071,790 2,211,776 

     
Финансиски обврски      
Некаматоносни     

Обврски спрема добавувачи   1,876,500 1,510,555 
Обврски по дивиденди   9,814 9,920 
     
Со фиксна каматна стапка     
Позајмици со камата   1,336,350 1,789,760 

   3,222,664 3,310,235 

 

3.5 Ризик при управување со капитал 
Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со 
понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции 
за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за 
намалување на трошокот на капиталот. 
 
Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата 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 на задолженост 
Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат 
позајмици обелоденети во Белешка 17, пари и парични еквиваленти и главнина, која се 
состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана 
добивка. 

 
Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа 
како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските 
по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на 
паричните средства и паричните еквиваленти.  
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Ризик при управување со капитал (продолжува) 

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 
   2016 2015 
     
Позајмици со камата   1,336,350  1,789,760  
Парични средства и еквиваленти   (334,902) (289,707) 

Нето обврски                                                     1,001,448  1,500,053  
     

Капитал   3,790,012  3,399,609  

   0.26 0.44 

 

3.6 Проценка 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. 
 

3.6.1  Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност 
Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната 
вредност во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со 
хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и 
обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при 
мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа: 

 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 расположливи за продажба се состојат од вложувања во удели во 
капиталот и хартии од вредност на домашни правни субјекти. Евидентирани се по нивната 
објективна вредност врз основа на директно и индиректно достапни влезни податоци и 
информации. Согласно претходно презентираните нивоа на хиреархија овие вложувања се 
класифицирани во Ниво 2 (во илјади Денари): 
   2016 2015 
     
Финансиски средства расположливи за продажба     

Вложувања во удели и хартии од вредност – Ниво 2   1,151,328 1,150,960 

 

Усогласувањата на салдата помеѓу дватта датума на известување е обелоденето во Белешка 11. 
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Проценка на објективна вредност (продолжува) 

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност 
Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски 
средства и обврски кои во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се 
евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу: 
 Евидентирана вр. Објективна вр. 
 2016 2015 2016 2015 
Средства     

Финансиски побарувања 35,539 37,444 35,539 37,444 
Побарувања од купувачи, нето  312,522 506,647 312,522 506,647 
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето 42,164 29,134 42,164 29,134 
Побарувања од продажба на платежни картички 184,493 184,818 184,493 184,818 
Побарувања од вработени 6,817 8,778 6,817 8,778 
Останати побарувања 4,025 4,288 4,025 4,288 
Парични средства и еквиваленти 334,902 289,707 334,902 289,707 

Вкупни средства 920,462 1,060,816 920,462 1,060,816 

       
Обврски     

Позајмици со камата 1,336,350  1,789,760  1,336,350  1,789,760  
Обврски спрема добавувачи 1,876,500  1,510,555  1,876,500  1,510,555  
Обврски по дивиденди 9,814 9,920 9,814 9,920  

Вкупни обврски 3,222,664 3,310,235 3,222,664 3,310,235 

 

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 краткорочната доспеаност. 
 

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 нивната краткорочна доспеаност.   
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4 Значајни сметководствени проценки 
При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие 
консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата 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 одстапуваат 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. 
 

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 
текови 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, дадени позајмици  и останати побарувања 
Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици  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, дадените позајмици 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 на 31 декември 2016 година. 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 и 7. 
Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно 
во делот на ИТ опремата и софтверите. 

 

Залихи 
Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето 
реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид 
најобјективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се правени 
проценките.
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Објективна вредност на финансиски средства 
Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува 
објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за 
проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи 
проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои 
учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во 
случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на 
учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие 
проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во 
трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.
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(Site iznosi se vo iljadi Denari, osven dokolku ne e poinaku navedeno)  

 

5 Известување по сегменти 

На 31 декември 2016 и 2015 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти: 

 Трговска мрежа; 

 Производство на производи од обновливи извори на енергија; 

 Радиодифузија. 

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 
2015 се како што следат: 
 

Трговија 

Производи од 
обновливи 
извори на 

енергија Радиодифузија Вкупно 

    
Година што завршува на 31 декември 2016    

Продажба 16,737,192 446 105,867 16,843,505 
Интер-сегментна продажба (325,911) -  (47,424) (373,335) 

Нето продажба 16,411,281 446 58,443 16,470,170 

Добивка од делов.активности    437,365 
Финансиски резултат, нето    (31,688) 
Удел во добивката на придруж.друштва    19,810 

Добивка пред оданочување    425,487 

Данок на добивка    (35,343) 

Добивка за годината    390,144 

     
Година што завршува на 31 декември 2015    

Продажба 18,688,568  130,990  95,072  18,914,630  
Интер-сегментна продажба (394,045) (28,767) (48,188) (471,000) 

Нето продажба 18,294,523  102,223  46,884  18,443,630  

Добивка/(Загуба)  од делов. активности 99,188  796  (22,796) 77,188  
Финансиски резултат, нето    (64,634) 
Удел во (загубата) на придруж.друштва    9,498  

Добивка пред оданочување    22,052  

Данок на добивка    (19,976) 

Добивка за годината       2,076  

 Сегментните средства и обврски се како што следи: 
2016 година     

Средства 6,795,591 536,684 170,418 7,502,693 
Обврски 2,340,888 269 16,530 3,712,681 
Капитални трошоци 240,158 1,176 20,609 261,943 

 
2015 година     

Средства 6,739,589 555,955 120,623 7,416,167 
Обврски 3,695,882 272 146,625 4,016,558 
Капитални трошоци 217,864 - - 217,864 

  

Продажбата по категории е како што следи: 
 2016 2015 
   
Деривати 14,579,232 17,015,817 
Трговски стоки 1,738,030 1,260,966 
Услуги 94,465 119,963 
Радиодифузија 58,443 46,884 

 16,470,170 18,443,630 

Од кои:   
- На домашен пазар            15,844,779  17,715,224  
- На странски пазари 625,391 728,406 

 16,470,170 18,443,630 
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6 Недвижности, постројки и опрема 
 
 

Земјиште 
Градежни 

објекти 

Опрема и 
останати 
средства 

Аванси за, и 
инвестиции во 

тек  Вкупно  

      
На 01 јануари 2015 година      

Набавна или ревалоризирана вредност 791,646 3,961,365 2,447,757 54,847 7,255,615 
Исправка на вредноста - (1,871,558) (1,749,870) - (3,621,428) 
Преведување на странски валути - (2,407) (439) - (2,846) 

Нето книговодствена вредност 791,646 2,087,400 697,448 54,847 3,631,341 

      
Промени во текот на 2015 година      
Почетна нето книговодствена вредност 791,646 2,087,400 697,448 54,847 3,631,341 
Набавки, нето од пренос од инв. во тек 36,669  13,323  119,723  39,133  208,848  
(Продажби и расходи) по набав.вред. - (12,692) (87,405) - (100,097) 
(Продажби и расходи) по исправ. на вред. - 12,509 87,156 - 99,665 
Пренос во нематеријални средства - - - (5,935) (5,935) 
Пренос од залихи - - - 22,041  22,041  
Вишоци по попис (Бел.19) - 2  6,196  - 6,198  
Корекција на депрецијација - (229) (739) - (968) 
(Депрецијација) за годината - (92,661) (116,432) - (209,093) 
Преведување на странски валути -  -  904  -  904  

Крајна нето книговодствена вредност 828,315 2,007,652 706,851 110,086 3,652,904 

      
На 31 декември 2015 година      
Набавна или ревалоризирана вредност 828,315  3,961,998  2,486,271  110,086  7,386,670  
Исправка на вредноста - (1,951,939) (1,779,885) - (3,731,824) 
Преведување на странски валути - (2,407) 465  - (1,942) 

 828,315  2,007,652  706,851  110,086  3,652,904  

      
Промени во текот на 2016 година      
Почетна нето книговодствена вредност 828,315  2,007,652  706,851  110,086  3,652,904  
Набавки, нето од пренос од инв. во тек 26,380  84,272  124,695  22,244  257,591  
Интерни трансфери - (249) 249  - - 
(Продажби и расходи) по набав.вред. (2,674) (12,472) (52,171) (4,090) (71,407) 
(Продажби и расходи) по исправ. на вред. - 4,551  51,230  - 55,781  
Пренос во нематеријални средства - - - (263) (263) 
Пренос од залихи - - - 63,600  63,600  
Вишоци по попис (Бел.19) - 11,304  454  - 11,758  
Корекција на депрецијација - 1  35  - 36  
(Депрецијација) за годината - (92,008) (120,658) - (212,666) 
Преведување на странски валути - (209) (2) - (211) 

Крајна нето книговодствена вредност 852,021  2,002,842  710,683  191,577  3,757,123  

      
На 31 декември 2016 година      

Набавна или ревалоризирана вредност 852,021  4,044,854  2,559,533  191,577  7,647,985  
Исправка на вредноста - (2,039,396) (1,849,313) - (3,888,709) 
Преведување на странски валути - (2,616) 463  - (2,153) 

 852,021  2,002,842  710,683  191,577  3,757,123  

 

Продажби и расходувања 
Во текот на 2016 година, Групата продаде и расходува дел од своите недвижности, постројки 
и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 15,626 илјади Денари (2015: 432 илјади 
Денари) (Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените 
средства изнесува 43,641 илјади Денари (2015: 2,025 илјади Денари) (Белешка 19).  
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Недвижности, постројки и  опрема (продолжува) 

Инвестиции во тек 
На 31 декември 2016 и 2015 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:  
 2016 2015 
   
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати  160,196 74,277 
Останати вложувања во деловни објекти 8,730 14,224 
Аванси на добавувачи 22,651 21,585 

  191,577 110,086 

   

Залог врз недвижности, постројки и опрема 
На 31 декември 2016 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема 
како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна 
на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. 
Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 
37,038,131 (Белешка 17 и 25). 
 

7 Нематеријални средства 
 
 Права и 

лиценци Останато 

Аванси за, и 
средства во 
подготовка Вкупно  

На 01 јануари  2015  година     

Набавна или ревалоризирана вредност 107,398 12,135 764 120,297 
Исправка на вредноста (72,743) (10,609) - (83,352) 

Нето евидентирана вредност 34,655 1,526 764 36,945 

         
Промени во текот на  2015 година         

Почетна нето евидентирана вредност 34,655  1,526  764  36,945  
Набавки, нето од преноси 9,016  - - 9,016  
Корекција на набавната вредност 27 - - 27 
Корекција на амортизација 22  - - 22  
Трансфер од недв. постројки и опрема 5,935  - - 5,935  
Расходувања (набавна вредност) (35,794) - - (35,794) 
Расходувања (исправка на вредноста) 35,794  - - 35,794  
(Амортизација) за годината (10,446) (1,526) - (11,972) 
Преведување на странски валути 501  - - 501  

Крајна нето евидентирана вредност 39,710  -  764  40,474  

         
На 31 декември 2015 година     

Набавна или ревалоризирана вредност 86,582 12,135 764 99,481 
Исправка на вредноста (47,373) (12,135) - (59,508) 
Преведување на странски валути 501 - - 501 

Нето евидентирана вредност 39,710 - 764 40,474 

         
Промени во текот на  2016 година         
Почетна нето евидентирана вредност 39,710  -  764  40,474  
Набавки, нето од преноси 4,352 - - 4,352 
Корекција на набавната вредност 24 - - 24 
Трансфер од недв. постројки и опрема 263 - - 263 
(Амортизација) за годината (13,043) - - (13,043) 
Преведување на странски валути (6) - - (6) 

Крајна нето евидентирана вредност 31,300 - 764 32,064 

     
На 31 декември 2016 година     

Набавна или ревалоризирана вредност 91,221  12,135  764  104,120  
Исправка на вредноста (60,416) (12,135) -  (72,551) 
Преведување на странски валути 495 - - 495 

Нето евидентирана вредност 31,300 - 764 32,064 
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8 Финансиски инструменти по категории 
Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на 
датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на 
следниов начин: 

   2016 2015 
Средства    
Финансиски средства распол.за прод.     
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вредност 1,151,328 1,150,960 

     
Кредити и побарувања     

Финансиски побарувања   35,539 37,444 
Побарувања од купувачи, нето   312,522 506,647 
Побарув.од пресм.камати на купув., нето  42,164 29,134 
Побарув.од продажба на платежни к.   184,493 184,818 
Побарувања од вработени   6,817 8,778 
Останати побарувања   4,025 4,288 
Парични средства и еквиваленти   334,902 289,707 

   920,462 1,060,816 

   2,071,790 2,211,776 

     
Обврски     
Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.   
Позајмици   1,336,350  1,789,760  
Обврски спрема добавувачи   1,876,500  1,510,555  
Обврски по дивиденди   9,814 9,920 

   3,222,664 3,310,235 

      

9 Вложувања во придружени друштва 
  2016 2015 

   
Оилко КДА, Скопје, РМ (35.6% удел) 589,215 569,405 
 589,215 569,405 

 
Промените на сметката на вложувањата се како што следи: 

 2016 2015 
   
На 1 јануари  569,405 559,907 
Удел во тековните добивки 19,810 9,498 
На 31 декември  589,215 569,405 

 

Во текот на 2016 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во 
придруженото друштво во износ од 5,318 илјади Денари (2015: 12,466) (Белешка 19). 

10 Удел во добивките на придружени друштва 

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи: 
 2016 2015 
Вкупни средства 1,681,379 1,635,461 
Вкупни обврски (26,731) (36,446) 

Нето средства 1,654,648 1,599,015 
   
Вкупни приходи 401,593 414,237 
Вкупни расходи (327,515) (343,483) 

Добивка пред одданочување 74,078 70,754 
Данок од добивката (3,390) (7,697) 
Добивка а годината 70,688 63,057 

 

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи 
 2016 2015 
Вкупни нето средства (Белешка 9) 1,654,648 1,599,015 
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво 35.6% 35.6% 
Евидентирана вредност на вложувањето во придруж.друштво 589,215 569,405 
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11 Финансиски средства расположливи за продажба 
 2016 2015 
   Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки) 

Вложувања во АД ГА-МА 1,150,456 1,150,456 
Останати вложувања 872 504 

 1,151,328 1,150,960 

 
Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи: 
 2016 2015 
   
На 01 јануари  1,150,960 1,151,199 
Пром.на обј.вред.признаено во ост.сеопф.доб.(рев.рез.) Б.16 368 - 
Отписи на удели признаени во тековните расходи (Бел. 21) - (239) 

На 31 декември  1,151,328 1,150,960 

   
Во текот на 2016 година, Групата оствари приход од продажба на дел од овие вложувања, 
претходно целосно резервирани, во износ од 1,469 илјади Денари (Белешка 19). 

Вложувања во АД ГА-МА 
Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година 
изнесува 1,150,456 илјади Денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. 
Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат 
Гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната 
вредност на средствата на датумот на вложувањето.  

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и Матичното 
Друштво Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две 
обични акции со право на глас,  од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. 
Владата на РМ има покренато и на датумот на известување сеуште е во тек судски спор за 
утврдување на учеството на двата акционера во основната главнина на АД ГА-МА. Повеќе 
детали се објавени во Белешката 25 во продолжение на консолидрани финансиските 
извештаи. 

12 Финансиски побарувања 
 2016 2015 
   Финансиски позајмици на правни субјекти 2,046 4,000 
Побарувања од продажба на трговски стоки на кредит 29,640 30,181 
Финансиски позајмици на вработени 3,853 3,263 

 35,539 37,444 
Од кои:   
Краткорочни финансиски побарувања 32,616 29,581 
Долгорочни финансиски побарувања 2,923 7,863 

 35,539 37,444 

Во текот на 2016 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на 
кредит во износ од 11,056 илјада Денари (2015: 357 илјади Денари) и оствари прилив од 
наплата на кредити и позајмици во износ од 12,961 илјади Денари (2015: 3,409илјади Денари). 
 
Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио 
Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира 
според следниве категории на кредитен ризик: 
 
 Недоспеани  

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

31 декември 2016     
Набавна вредност 5,506  30,033  5,444  40,983  
Исправка на вредност - - (5,444) (5,444) 

Нето евидентирана вредност 5,506  30,033  - 35,539  

31 декември 2015     
Набавна вредност 7,864  29,580  5,444  42,888  
Исправка на вредност -  -  (5,444) (5,444) 

Нето евидентирана вредност 7,864  29,580  -  37,444  
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Финансиски побарувања (продолжува) 

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени финансиските побарувања е 
како што следи: 
  2016 2015 
    
До 30 дена  7 26 
Од 1 - 3 месеци  - 33 
Од 3 - 6 месеци  - 38 
Од 6 - 12 месеци  78 29,135 
Над 1 година  29,948 348 

  30,033 29,580 
 
Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 
Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања 
во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 

  2016 2015 
    На 01 јануари   5,444 5,444 
Промени во текот на годината - - 

На 31 декември   5,444 5,444 

 

13 Залихи 
 2016 2015 

   
Трговски стоки 686,599 493,134 
Ситен инвентар и резервни делови 149,465 179,019 
Недовршено производство и готови производи 2,354 15,759 

  838,418 687,912 

 

14 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
 2016 2015 
Побарувања од купувачи   

Домашни купувачи 536,583  808,064 
Странски купувачи 60,507  29,031 

 597,090  837,095 
Намалено за: резервирања за оштетувања  (284,568) (330,448) 

 312,522  506,647 
Останати тековни побарувања   

Побарувања од пресметани камати на купувачите          679,779           674,095  
Побарувања од продажба на платежни картички          184,493           184,818  
Аванси             73,606             65,095  
Однапред платени трошоци            65,653           114,999  
Припејд картички за гориво            63,946             71,621  
Побарувања за ДДВ              7,545               1,981  
Побарувања од вработени              6,817               8,778  
Пресметани приходи              3,333   -  
Останати побарувања              4,025               4,288  

       1,089,197       1,125,615  
Намалено за: резервирања за оштетувања        (637,615)        (644,961) 

           451,582           480,714  

           764,104           987,361  

 Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата 
Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира 
според следниве категории на кредитен ризик:  
 
31 декември 2016 Недоспеани  

Доспеани 
неоштетени Оштетени Вкупно  

     
Набавна вредност 229,066  83,456  284,568  597,090  
Исправка на вредност - - (284,568) (284,568) 

Нето евидентирана вредност 229,066  83,456  - 312,522  
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Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува) 
31 декември 2015 

Недоспеани  
Доспеани 

неоштетени Оштетени Вкупно  
     
Набавна вредност 428,966  77,681  330,448  837,095  
Исправка на вредност - - (330,448) (330,448) 

Нето евидентирана вредност 428,966  77,681  - 506,647  
 

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со 
состојба на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи: 
  2016 2015 
    
Од 1 - 3 месеци  10,848 9,319 
Од 3 - 6 месеци  5,153 8,932 
Од 6 - 12 месеци  6,204 4,980 
Над 1 година  61,251 54,450 

  83,456 77,681 

 

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост 

 Купувачи Останати побарувања Вкупно 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

На 01 јануари  330,448  344,453  644,961  645,469  975,409  989,922  
Тековни оштетувања (Б.21)* 7,222  2,790  3,961  32,545  11,183  35,335  
Ослобод.на резервации (Б.19) (1,010) (16,544) (1,751) (14,008) (2,761) (30,552) 
Пренос во остан.побарувања (8,570) - 8,570  - - - 
Отпис на резервација (43,522) (251) (18,126) (19,045) (61,648) (19,296) 

На 31 декември 284,568  330,448  637,615  644,961  922,183  975,409  

Отпис на ненаплат.побарув.* 64  89  1,482  1,836  1,546  1,925  

Вкупно теков.ошт. и отписи 
признаени во тековни 
расходи* (Бел.21) 7,286  2,879  5,443  34,381  12,729  37,260  

 

15 Парични средства и еквиваленти 
 2016 2015 
   
Денарски и девизни сметки кај домашни банки 96,743               75,935  
Готовина во благајна  48,808               57,178  
Парични еквиваленти – вредносни картички 163,571              135,227  
Средства во процес на наплата 25,780               21,367  

 334,902            289,707  

 

16 Капитал  

Акционерски капитал 
На 31 декември 2016 и 2015 година акционерскиот капитал на Групата изнесува 3,483,842 
илјади Денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 
запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 511.29 Евра по 
акција. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:  
 31 декември 2016 31 декември 2015 
   
Домашни правни лица 26.29% 25.06% 
Домашни физички лица 67.68% 67.12% 
Странски правни лица 4.72% 6.47% 
Странски физички лица 1.31% 1.15% 
Странски лица (збирна сметка) - 0.20% 

 100% 100% 
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Капитал  (продолжува) 

Резерви 
Движењето на сметките на резервите во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 
  Ревалоризаци

они 
Резерви 

Задолжителни 
резерви 

Преведување 
на странски 

валути Вкупно 

      

01 јануари 2015  330 871 (11,324) (10,123) 

Преведување на странски валути - - (1,750) (1,750) 

31 декември 2015 / 01 јануари 2016 330 871 (13,074) (11,873) 

Ефект од ревал.на вложувања (Бел.11) 368 - - 368 
Преведување на странски валути - - (109) (109) 

31 декември 2016  698 871 (13,183) (11,614) 

 

17 Позајмици со камата 
 2016 2015 
Краткорочни позајмици   
Денарски кредити од домашни банки 
(каматна стапка од 5% до 7% год.) 1,336,350  1,789,760 

 1,336,350  1,789,760 

 
Во текот на 2016 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6,165,061 
илјади Денари (2015: 5,953,056 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ 
од 6,618,471 илјади Денари (2015: 6,725,152 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е 
гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното 
Друштво (Белешки 6 и 25). 
 

18 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
 2016 2015 
Добавувачи   
Домашни добавувачи 1,777,002  1,366,949  
Странски добавувачи 99,498  143,606  

 1,876,500  1,510,555  
Останати тековни обврски    

Обврски од издадени купони и платежни картички  257,154 236,496 
Обврски кон вработени за плати и придонеси  73,149 72,627 
Аванси од купувачи 50,279 43,054 
Однапред наплатени приходи за идни периоди 49,752 56,245 
Пресметани трошоци 31,774 35,968 
Обврски по дивиденди 9,814 9,920 
Обврски по ДДВ 3,721 42,666 
Акциза 3,221 198,211 
Резервирања за отпремнини 2,323 2,380 

  481,187 697,567 

  2,357,687 2,208,122 

 

19 Останати деловни приходи 
 2016 2015 
   
Приход од отпис на обврски   54,277 54,084 
Приход од продажба на недвиж, постројки и опрема (Бел. 6) 43,641 2,025 
Приход од вишоци на опрема по попис (Бел.6) 11,758 6,198 
Приходи од дивиденди (Бел. 9) 5,318 12,466 
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.14) 2,761 30,552 
Приходи од продажба на вложувања (Бел.11) 1,469 - 
Останати приходи  58,288 64,964 

  177,512 170,289 
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20 Трошоци на вработени 
 2016 2015 
   
Бруто плати 889,189 889,745 
Останати со закон утврдени надоместоци 40,252 47,934 
Отпремнини за пензионирање 2,323 2,380 

 931,764 940,059 

 

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на 
надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, 
разни видови помош и сл.  
 

21  Останати деловни трошоци 
 2016 2015 
   
Трошоци за транспорт 208,718 211,312 
Закупнини 69,010 67,961 
Маркетинг и промоции 58,735 46,767 
Одржување 53,208 56,478 
Трошоци за осигурување 49,541 43,822 
Останати неоперативни расходи 48,589 26,908 
Кусоци  39,405 32,189 
Банкарски трошоци 32,520 30,441 
Услуги од надворешни субјекти  22,443 23,797 
Членарина и слични трошоци 21,835 23,876 
Неамортиз.вредн.на прод. недвиж, постројки и опрема (Бел.6) 15,626 432 
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.14) 12,729 37,260 
Отпис на вложувања во капитални удели (Бел.11) - 239 
Останато 63,715 60,831 

  696,074 662,313 

 

22 Финансиски приходи и расходи 
 2016 2015 
Приходи   

Приходи од камати 65,895 60,210 
Позитивни курсни разлики 5,233 3,867 

 71,128 64,077 
Расходи   
Расходи по камати 99,176 122,657 
Негативни курсни разлики 3,640 6,054 

 102,816 128,711 

Финансиски (расходи), нето (31,688) (64,634) 

 

23 Данок на добивка 
Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот 
Извештај за сеопфатната добивка за 2016 и 2015 е како што следи: 
 
 2016 2015 
   

Добивка пред оданочување 425,487 22,052 
Усогласување за:   
Неодбитни трошоци за даночни цели 55,864 192,465 
Даночен кредит за расходите со одложено плаќање  (5,432) (14,757) 
Даночен кредит за реинвестирана добивка (122,489) - 

Основа за оданочување 353,430 199,760 

Даночна стапка 10% 10% 

Тековен даночен трошок 35,343 19,976 

Ефективна даночна стапка 8.31% 90.59% 
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24 Заработувачка по акција  
Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана 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. 
  

 2016 2015 
   
Добвика за сопствениците на обични акции 390,144  2,076  
Пондериран просечен број на обични акции во оптек 112,382 112,382 

Заработувачка по акција – осн. и развод.(денари по акција) 3,472 18 

 

25 Неизвесни и превземени обврски  

Судски  спорови 
Со состојба на 31 декември 2016 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 
2,854,959 илјади Денари (2015: 2,791,074 илјади Денари). Од овој износ,  2,773,037 илјади 
денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Македонија. Судскиот 
спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и Макпетрол АД во 
основната главнина на АД Гама. До донесување на правосилна одлука на судот, основната 
главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас,  од кои по една 
обична акција за Република Македонија и Макпетрол АД, како акционери на АД ГА-МА. 
Поединечната номинална вредност на акцијата изнесува 1,150,456 илјади Денари. 
 
На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани било какви 
резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, 
редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови 
давајќи при тоа посебна важност на тужбата поднесена од Владата на Република Македонија 
според која ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на 
правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем на 
Република Македонија.  Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност 
да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во 
материјално значајни обврски. 
 

Заложени средства  
Со состојба на 31 декември 2016 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, 
постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на 
нафтени деривати (Белешки 6 и 17).  
 

Примател на залогот Опис на недвижноста  
Проценет 

Износ во ЕУР 

    
Халк Банка  Деловен објект - Бензинска Станица  2,352,652 
    
Комерцијална Банка АД Скопје  Деловни објекти – Управна зграда, административни 

објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, 
опрема, инвентар, енергетски постројки  22,327,610 

    
ОКТА АД Скопје Деловни објекти, земјиште, хотел Макпетрол Струга  12,357,869 

   37,038,131 

 

Долгорочни и краткорочни гаранции 
Со состојба на 31 декември 2016 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и 
краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во  
вкупен износ од 286,872  илјади Денари (2015: 298,602 илјади Денари). 
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Неизвесни и превземени обврски (продолжува) 

Даночни обврски 
Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата 
подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по 
поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат 
дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на 
овие консолидирни финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни 
потенцијални обврски по тој основ. 

 

Капитални обврски 
Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во 
консолидираните финансиски извештаи. 
 

26 Трансакции со поврзани субјекти 

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите 

редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните 

пазарни услови, цени и каматни стапки.  Следната табела ги прикажува обемот и салдата од 

трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 

декември 2016 и 2015 година. 

 Побарувања Обврски Приходи Расходи 

2016     

     
Субјекти каде Друштвото има 
подеднакво учество во капиталот     
Га-ма АД Скопје* 1,018 8,966 15,012 49,320 
     
Клучен раководен кадар     
Побарувања 3,636 - - - 
Краткорочни користи - - - 12,756 

 4,654 8,966 15,012 62,076 

     
2015     

     
Субјекти каде Друштвото има 
подеднакво учество во капиталот     
Га-ма АД Скопје* 1,558 4,712 22,192 42,683 
     
Клучен раководен кадар     
Побарувања 4,135 - - - 
Краткорочни користи - - - 12,618 

 5,693 4,712 22,192 55,301 
*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво Га-ма АД Скопје ги вклучуваат трансакциите 
извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата 

 

27 Настани по периодот на известување 

По 31 декември 2016 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие 

консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на 

консолидираните финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за 

објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201-  
10.6.2017 год.  

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на 
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К  А  

за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, 
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и 

подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и 
Извештајот на независните ревизори 

Член 1 

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните 
Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 
1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори
година, со следниве резултати : 

1. Вкупен приход 16.738.619.839  ден. 
2. Вкупен расход        16.313.132.496  ден. 
3. Добивка пред оданочување                         425.487.343  ден. 
4. Данок на добивка                                            35.343.112  ден. 
5. Добивка по оданочување 390.144.231 ден. 

Член 2 

            Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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I. Промени во опкружувањето во чиишто рамки дејствува Макпетрол 
и одговор на тие промени и нивно влијание  

 
Вo 2016 година продолжија воените судири во повеќе држави во светот 

(Украина, Сирија, Ирак, Либија, Јемен), а влошените односи помеѓу САД и 
ЕУ од една страна и Русија од друга страна резултираа со продолжување и 
заострување на веќе воведените меѓусебни економски санкции. 

Во САД се спроведени претседателски избори на коишто победи 
Доналд Трамп од Републиканската партија. Изгледите за промена на 
надворешната политика на САД, како и интезитетот и влијанието на 
домашните економски и политички случувања се непознати. Сепак, се 
очекува САД да останат стратегиски партнер на Република Македонија. 

Овие настани имаа силно влијание врз светската економија, чија 
стагнација продолжи и во 2016 година, исто како што продолжи и бегалската 
криза во Европа. 

На светските берзи се намалија флуктуациите на цените на суровата 
нафта, нафтените деривати и природниот гас, додека вредноста на 
американскиот долар во однос на еврото се зголеми. 

Во 2016 година, Република Македонија,не бележи значителен напредок 
на економски план. БДП бележи понизок раст од предвидениот и од 
потребниот за вистински економски раст, но раст бележи трговскиот 
дефицит во размената со странство, како и задолженоста на земјата кај 
странските и домашните кредитори. Невработеноста е намалена, но 
благодарение на зголемените вработувања во државната администрација и 
во странските компании лоцирани во ТИР зоните што резултираше со 
негативно влијание врз буџетот на РМ. 

Цените на енергенсите значително се намалија и достигнаа најниско 
ниво во последните 12 години. 

На политички план во 2016 година, Република Македонија западна во 
најголема криза од осамостојувањето и по 2001 година. Нетрпението помеѓу 
власта и опозицијата кулминираше, а меѓусебните обвинувања за корупција 
не престанаа да ја брануваат јавноста во земјата. Сето ова беше причина за 
загриженост на меѓународниот фактор (ЕУ и САД) со чие посредство беше 
потпишан Договорот од Пржино, кој резултираше со спроведување 
вонредни парламентарни избори на 11 декември 2016 година. Но, наместо 
резултатите на изборите да доведат до разрешница на споменатата криза, 
тие креираа и нова институционална криза, со изразени интраетнички и 
меѓуетнички тензии. 

На меѓународен план состојбата е непроменета. Нема напредок во 
преговорите со Република Грција околу решавање на проблемот со името, 
како последица на што Република Македонија е сè уште далеку од 
членството во НАТО и ЕУ. 

Во 2016 година, Република Македонија го задржа кандидатскиот статус 
за членство во ЕУ, но, и овојпат, препораката од Европската комисија е 
условена и зависи од реализацијата на политичките договори потпишани од 
четирите партии и од реализацијата на декларираните реформи. 
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Во 2016 година продолжија нападите и кражбите на малопродажните 
објекти на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. 

Судскиот спор помеѓу МАКПЕТРОЛ АД Скопје и Владата на Република 
Македонија за утврдување на конечната сопственичка структура во АД „ГА-
МА“ и во 2016 година не е решен. 

На 9 јуни 2016 година беше објавена Намера за преземање на 
„Макпетрол„ АД Скопје од страна на Balkan Petroleum Holding Limited od 
London, Велика Британија по цена од 25.908 МКД за една акција. 
Наведената компанија е основана непосредно пред објавата на Намерата 
за преземање со основачки капитал од само 1.000 € и тоа од основачи на 
коишто им се губи трага во т.н. офшор компании основани со сомнителен 
капитал. Поради непотполната документација и поради „растегливото“ 
толкување на прописите коишто ја регулираат проблематиката на 
преземање на акционерските друштва, надлежната Комисија за хартии од 
вредност на РМ нема донесено одлука за одбивање или за прифаќање на 
Намерата. 

Од претходно наведеното може да се заклучи дека условите за 
работење на трговските друштва во Република Македонија не беа поволни, 
но раководството и вработените на „Макпетрол“ АД изнајдоа вистински 
одговори на наведените промени и влијанија со коишто придонесоа 
деловната година за Друштвото да заврши со голем финансиски успех. 

  
 
 

II. Показатели за остварениот финансиски резултат на „Макпетрол“ 
за 2016 година 
 
 
И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 2016 

година, „Макпетрол“ АД успеа да оствари извонредни резултати во 
работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана добивка 
од работењето пред оданочување  во износ од 410,7 милиони денари, при 
што успеа да ја надмине минатогодишната рекордна продажба на нафтени 
деривати на мало за 9%, како и да го зголеми прометот со останати стоки за 
15%, како и остварената маржа од нив за 19%. 
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Единична                             Остварено 2015

мера Вкупно Мало Големо Вкупно Мало Големо Вкупно Мало Големо ост. план.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2/5) (2/8)

Бензини тони 53.011 52.374 637 52.985 52.238 747 56.376 55.100 1.276 100 94

Дизели тони 178.977 166.219 12.758 181.085 149.042 32.043 194.697 156.790 37.907 99 92

Мазут тони 21.949 21.949 48.926 48.926 46.300 46.300 45 47

Битумен тони 2.100 2.100

Млазно гориво тони 15.463 15.463 13.557 13.557 14.500 14.500 114 107

Бутан-пропан тони 3.948 3.167 781 3.464 2.608 856 3.700 2.700 1.000 114 107

Автоплин тони 15.582 15.582 14.387 14.387 14.980 14.980 108 104

Вкупно деривати тони 288.930 237.342 51.588 314.404 218.275 96.129 332.653 229.570 103.083 92 87

Биодизел тони 2.905 2.905

Глицерин-раст. пот. тони 535 535

Природен гас тони 34.316 34.316 29.582 29.582 28.251 28.251 116 121

Природен гас 000нм3 50.097 50.097 43.185 43.185 41.242 41.242 116 121

Метан тони 124 124 116 116 108 108 107 115

Метан 000нм3 181 181 169 169 158 158 107 115

Вкупно тони 323.370 237.466 85.904 347.542 218.391 129.151 361.012 229.678 131.334 93 90

Масла 000 литри 1.106 1.018 88 1.052 951 101 1.012 940 72 105 109

Автомобили  Honda парчиња 34 34 35 35 27 27 97 126

Мотори  Honda парчиња 43 20 23 48 23 25 37 16 21 90 116

Резер. дел. Honda ф.р.000 д. 18.128 5.666 12.462 16.916 6.193 10.723 17.360 6.720 10.640 107 104

Прих.од. усл. од  Honda 000 ден. 1.532 1.614 1.660 95 92

DELL ф.р.000 д. 189.795 3.763 186.032 188.414 183.749 4.665 97.130 2.428 94.702 101 195

Прих. од усл. од  DELL 000 ден. 4.483 4.402 4.200 102 107

Автогуми парчиња 6.369 1.652 4.717 7.557 1.792 5.765 7.400 1.105 6.295 84 86

Останати стоки ф.р.000 д. 1.480.320 1.467.168 13.152 1.292.698 1.267.866 24.832 1.286.338 1.274.712 11.626 115 115

   индекс

ост./план

Биодизел-произведено тони 2.162

Глицерин-произведено тони 419

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2016

Остварено 2016 ИндексиПлан 2016

оствар.2016 оствар.2015 план 2016

Бензини

Дизели
Мазут

Млазно гориво

Бутан-пропан

Автоплин

Природен гас
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Во периодот јануари – декември 2016 година, „Макпетрол“ АД оствари 
вкупен приход во висина од 16,6 милијарди денари кој е помал од 
минатогодишниот за 2 милијарди денари или за 10,8%. Ваквото 
намалување се должи исклучително на намалувањето на цените на 
дериватите во однос на истиот период од минатата година, бидејќи, 
физичкиот обем на продажба на стоки и услуги истовремено е зголемен. 

Во истиот период, направени се вкупни расходи во висина од 16,1 
милијарди денари, што преставува намалување во однос на минатата 
година за 2,3 милијарди денари или за 12,5%, во што повторно најголем 
удел има намалувањето на цените на дериватите.  

 

 

во 000 ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 2015 2016

ПРИХОДИ 24.762.429 21.346.520 20.516.655 18.563.354 16.561.126

РАСХОДИ 24.821.021 21.549.719 20.622.821 18.550.286 16.184.338

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 2015 2016

НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА -58.592 -203.199 -106.166 13.068 376.788
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Потребно е да се истакне дека набавната вредност на стоките со кои 

тргува Друштвото изнесува 14,1 милијарди денари во 2016 година и 
учествува во остварените вкупни приходи и расходи со приближно 86%. Во 
однос на минатата година, кога изнесуваше 16,3 милијарди денари, 
набавната вредност на стоките е намалена за 13,1%. 

 
Најголемо влијание во прикажаната добивка имаат следниве елементи: 
 
1. Зголемена продажба на нафтени деривати во малопродажбата, 

која претставува основна дејност на Друштвото, со што е 
зголемен и пазарниот удел на Друштвото. Во 2016 година, 
Друштвото успеа да ја надмине минатогодишната рекордна 
продажба на деривати во малопродажбата за 9% или за цели 
19.075 тони, што е прикажано во следнава табела; 

 
 
           

 
        

 Деривати 2016 2015 Индекс 

        

    

Бензини 52.374 52.236 100 

Дизели 166.219 149.042 111 

Бутан-пропан 3.167 2.608 121 

Автоплин 15.582 14.387 108 

Биодизел    2.905 93 

Метан 124  116 107 

    

ВКУПНО 237.466 218.391 109 

 
 

2. Зголемени приходи од промет со останати стоки за 15% и 
зголемена маржа од промет со останати стоки за 19%; 

 
3. Зголемени приходи од вложувања, камати и од курсни разлики, 

во однос на минатата година, за 3%; 
 

4. Намалени расходи од камати и од курсни разлики во однос на 
минатата година за 20%, во прв ред заради задржување на 
трендот на намалување на кредитната задолженост на 
Друштвото спрема банките; 

 
5. Намалени трошоци на суровини и на други материјали за 58%. 
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III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на 
успешниот развој на „Макпетрол“ АД 

 
Во 2016 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје реализираше инвестициски 

вложувања во износ од 304.558.775 денари. 
 
  
Позначајни се следниве: 

 
 

  I  ВЛОЖУВАЊА ВО БС 260.862.511 

  

1. Вложувања во нови БС: 197.753.628 

  

БС 169 ЌОЈЛИЈА                                                                                        изградена 119.856.226 

БС 168 ВЕВЧАНИ                                                                                    во изградба 39.907.055 

БС 182 ПИНТИЈА                                                                                        изградена 37.990.347 

  

2. Вложувања во постојни БС: 63.108.883 

  

БС 001 ИНДУСТРИСКА 283.690 

БС 002 ПАРТИЗАНСКА 14.623.015 

БС 003 И.Р.ЛОЛА 11.186.945 

БС 005 САЈМИШТЕ 571.257 

БС 006 БЕЛВИ 157.911 

БС 007 СИНЃЕЛИЌ  182.355 

БС 009 ВИЗБЕГОВО  182.355 

БС 011 ГОСТИВАР 215.468 

БС 013 КУМАНОВО 31.590 

БС 016 БИТОЛА 10.974 

БС 017 БИТОЛА  882.875 

БС 018 КАТЛАНОВО 416.779 

БС 019 ДЕМИР ХИСАР 115.640 

БС 020 РЕСЕН 525.811 

БС 021 ОХРИД  199.643 

БС 022 БИЉАНИНИ ИЗВОРИ 2.358.810 

БС 023 ПОДМОЉЕ 1.025.392 

БС 024 СТРУГА  614.991 

БС 025 ПРИЛЕП 17.220 

БС 026 ПРИЛЕП 956.897 

БС 027 КРУШЕВО 282.469 

БС 028 КОЧАНИ 217.105 

БС 029 КОЧАНИ 193.767 

БС 030 КОЧАНИ 46.073 

БС 031 ВИНИЦА  182.355 
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БС 035 ВЕЛЕС 2  182.355 

БС 037 НЕГОТИНО  182.355 

БС 038 КАВАДАРЦИ 714.096 

БС 040 РОПОТОВО 31.590 

БС 042 ДЕМИР КАПИЈА  225.742 

БС 043 БОГДАНЦИ   182.355 

БС 044 ДОЈРАН 878.616 

БС 045 ТРИ ЧЕШМИ  182.355 

БС 046 ГЕВГЕЛИЈА  1.050.577 

БС 047 РАДОВИШ 5.467.874 

БС 048 КРАТОВО 31.590 

БС 049 ПРОБИШТИП 168.304 

БС 052 ПРИЛЕП 4 199.643 

БС 053 ЛИСИЧЕ 3.518.982 

БС 054 КИЧЕВО 1 663.410 

БС 055 СВЕТИ НИКОЛЕ  213.945 

БС 056 ГЕВГЕЛИЈА 3 11.797 

БС 057 КИЧЕВО 2 3.030.163 

БС 058 БИТОЛА 265.082 

БС 061 АВТОКОМАНДА 228.540 

БС 063 ЧАИР  218.900 

БС 064 БУТЕЛ 352.310 

БС 065 ТОПАНСКО ПОЛЕ 182.355 

БС 067 ДРАЧЕВО 23.305 

БС 068 КИСЕЛА ВОДА 182.355 

БС 070 ИЛИНДЕНСКА 160.473 

БС 072 ВЕЛЕС 3 7.356 

БС 073 ШТИП 3 671.240 

БС 074 ШТИП 4 94.000 

БС 075 НОВО СЕЛО 168.793 

БС 076 МУРТИНО 378.869 

БС 079 ПЕТРОВЕЦ   138.550 

БС 080 КУМАНОВО 3 47.624 

БС 081 РОМАНОВЦЕ 31.590 

БС 082 ТЕТОВО 182.355 

БС 083 КАВАДАРЦИ 1.602.199 

БС 085 ОРЦЕ НИКОЛОВ  21.472 

БС 086 ВЛАЕ 10.974 

БС 089 ГОСТИВАР 1.076.832 

БС 090 МАВРОВО 45.242 

БС 091 УДОВО 1 182.355 

БС 092 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  182.355 

БС 093 БЕРОВО   136.880 

БС 095 КРИВО ГАШТАНИ  63.180 
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БС 096 МАКЕДОНСКИ БРОД 31.590 

БС 098 СТРУМИЦА 3  182.355 

БС 103 КАНАТЛАРЦИ 31.590 

БС 112 ТРИ ЧЕШМИ 17.208 

БС 114 БИГОРСКИ  182.355 

БС 119 ПЕХЧЕВО 165.835 

БС 121 ГРАДСКО  182.355 

БС 126 КОНЧЕ   182.355 

БС 128 ЈАНКОВЕЦ 352.753 

БС 132 АШАУА ВЕЛЕС 214.355 

БС 138 8-МИ КИЛОМЕТАР ШТИП 26.800 

БС 135 ВИС-ВЕЛГОШТИ  200.583 

БС 138 ДЕЛЧЕВО 2  476.416 

БС 139 ДЕЉАДРОВЦЕ  232.432 

БС 142 КРИВА ПАЛАНКА 2  154.193 

БС 143 НОВО ЛИСИЧЕ 37.230 

БС 145 ШТИП 8-МИ НОЕМВРИ  16.834 

БС 146 СТРУЖАНКА 313.696 

БС 152 ГЕВГЕЛИЈА 490.415 

БС 153 ИДРИЗОВО 427.750 

БС 182 ПИНТИЈА 117.461 

    

  II  ОСТАНАТИ  ВЛОЖУВАЊА 43.696.264 

    

1. ДИРЕКЦИЈА ЗА МАЛОПРОДАЖБА 854.492 

  

2. ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМОПРОДАЖБА 20.920.460 

  

3. ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКА 1.163.992 

  

4. ДЕЛОВНА ЗГРАДА 3.786.063 

  

5. НЕЕНЕРГЕТСКИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ 6.579.447 

  

ХОТЕЛ МАКПЕТРОЛ СТРУГА 3.616.091 

САЛОН ХОНДА ЗА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИ 1.793.136 

ЦЕНТАР ДЕЛЛ 749.917 

СКЛАД ЛИСИЧЕ 302.985 

ХОТЕЛ МАКПЕТРОЛ МАВРОВО 104.967 

ЦЕНТАР ЗА ШПЕДИЦИЈА 12.351 

  

6. ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ 3.395.009 

  

7. ДИРЕКЦИИИ ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 223.801 
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8. ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 3.831.288 

  

9. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 2.420.801 

  

10. ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИИ 137.532 

  

11. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 271.763 

  

12. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 19.721 

  

13. ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТ ТЕМКО 91.895 

  

  

  

ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНИ СРЕДСТВА 304.558.775 

 
 
IV. Политика на дивиденди 

 
Во 2016 година, Друштвото не изврши исплата на дивиденда од 

причина што со нераспоредена добивка, искажана според Годишната 
сметка за 2015 година, изврши покривање на дел од непокриената загуба од 
претходните години. 

 
 

V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната 
главнина и политиката на управување со ризикот и други 
индикатори на работењето 

 
Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од 

најразличен вид, особено финансиски, вклучувајќи и ризици од кредитирање 
поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и каматните 
стапки. Друштвото обрнува особено внимание на непредвидливоста на 
пазарите, при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни 
ефекти врз успешноста во работењето на Друштвото. 

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на 
претходно одобрени политики и процедури.  

 
Во продолжение се дадени позначајни индикатори за работењето на 

Друштвото во 2016 година :    
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  П Р О Ф И Т А Б И Л Н О С Т     

  О П И С 2016 2015 

1 
Однос на добивката пред оданочување и 
вкупната актива (во % со една децимала) 

5,5% 0,4% 

2 
Однос на добивката за деловната година 
и вкупната актива (во % со една децимала) 

5,0% 0,2% 

3 
Однос на добивката пред оданочување и 
капитал и резерви (во % со една децимала) 

10,7% 0,9% 

4 
Однос на добивката за деловната година 
и капитал и резерви (во % со една децимала)  

9,8% 0,4% 

5 Добивка пред оданочување по работник (во денари) 239.335 18.961 

6 Добивка за деловната година по работник (во денари) 219.574 7.719 

7 
Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос  
на капитал и резерви (во % со една децимала) 

0,4% 0,6% 

8 Загуба за деловната година по работник (во денари) 0 0 

9 
Добивка за деловната година и амортизација 
во однос на вкупната актива (во % со една децимала) 

5,0% 0,2% 

        

  Е Ф И К А С Н О С Т     

  О П И С 2016 2015 

1 
Денови на врзување на залихите (цел број)-однос  меѓу 
производот на вредноста на залихите и бројот на деновите  
во годината спрема приходите од редовното работење 

18 13 

2 

Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос 
меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на 
деновите во годината спрема приходите од редовното 
работење 

13 16 

3 

Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на 
вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите 
во годината спрема трошоците од редовното работење (цел 
број) 

82 78 

        

  Ф И Н А Н С И С К А    С Т А Б И Л Н О С Т     

  О П И С 2016 2015 

1 
Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите 
во вкупната пасива (во % со една децимала) 

51,0% 46,5% 

2 
Степен на кредитна способност - однос  меѓу капиталот  
и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните 
обврски со постојаните средства (во % со една децимала) 

67,2% 64,1% 

3 

Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и 
резервите, долгорочните резервирања и постојаните 
средства и залихите  
(во % со една децимала) 

58,7% 56,9% 

4 
Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со 
капиталот и резервите (во % со една децимала) 

93,9% 112,5% 
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  Е К О Н О М И Ч Н О С Т     

  О П И С 2016 2015 

1 
Однос меѓу приходите и расходите од работењето  
(во % со една децимала) 

102,8% 100,9% 

2 
Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи  
(во % со една децимала) 

79,5% 61,4% 

3 
Однос меѓу редовните и финансиските приходи 
и редовните и финансиските расходи (во % со една 
децимала) 

102,6% 100,6% 

4 
Однос на добивката за деловната година и приходите  
од редовно работење  (во % со една децимала) 

2,3% 0,1% 

5 
Однос на добивката за деловната година и финансиските 
приходи (во % со една децимала) 

463,7% 16,6% 

6 
Однос на загубата за деловната година и редовните  
и финансиските приходи (во % со една децимала) 

0,0% 0,0% 

        

  Л И К В И Д Н О С Т     

  О П И С 2016 2015 

1 
Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства 
и хартиите од вредност и краткорочните обврски 
(во % со една децимала) 

8,4% 7,3% 

2 
Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства 
намалени за залихите и краткорочните обврски (во % со 
една децимала) 

24,7% 30,9% 

3 
Општа ликвидност - однос  меѓу тековните  
средства и краткорочните обврски (во % со една децимала) 

47,5% 48,4% 

 
  

VI. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна 
 

А. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна 
  
„ ОИЛКО “ КДА Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина 
Илинден; 

  
Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката 
 
 

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските 
друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201 – 29/4 за одобрување на 
зделка со заинтересирана страна, донесена на 20 - тата Седница на Собранието 
на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД – Скопје, одржана на 11.6.2016 година. Пред 
донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член  460-а од 
Законот за трговските друштва, до Собранието беше подготвен и доставен 
Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со 
заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен 
ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 
0504 - 3606/1 од 21.04.2016 година. 
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В. Податоци за висината на износот на трансакциите 
 
 
 
 

         I  МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги 

„ ОИЛКО “ КДА   како купувач на стоки и корисник на услуги 

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со 

Одлука на 
Собрание 

Остварено во 
2016 година 

 
Гориво за возила, потрошени материјали 
делови и останати стоки и услуги   

    

 СÉ  ВКУПНО : 122.000.000 92.808.121 

    

    

II МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како купувач на ствари,стоки и корисник на услуги  

„ ОИЛКО “ КДА  како продавач на ствари, стоки и давател на услуги  

    

  во денари без ДДВ 

П Р Е Д М Е Т 
Одобрено со 

Одлука на 
Собрание 

Остварено во 
2016 година 

 Транспортни услуги, закуп и останато   
    

 СÉ  ВКУПНО : 429.207.100 298.122.542 

 
 
 

VII. Изгледи за иден развој на МАКПЕТРОЛ и неговиот деловен потфат 
и активностите во сферата на истражувањето и на развојот 

 
 Во 2017 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје планира повеќе деловни 

потфати и активности во сферата на сопствениот развој: 
 

  
- Довршување на изградба на нова бензинска станица во село 

Вевчани; 
 

- Започнување со изградба на бензинска станица Касарна во 
Битола;  

 
- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за Автогас и 

КПГ-метан; 
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- Реконструкција на дел од постојните бензински станици и 
складови согласно Планот за работа во 2017 година и 
приоритетите на Компанијата; 

 
- Откуп и приватизација на земјиште, сопственост на Република 

Македонија, на кое се изградени објекти на МАКПЕТРОЛ АД 
Скопје; 

 
- Модернизација на ИТ инфраструктурата на Друштвото, со 

вложувања во нов хардвер и софтвер и 
 

- Продолжување на имплементација на Системот за наплата со 
прстени на  бензински станици на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. 

 
 

 
VIII. Примања на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на 

„Макпетрол“ остварени во 2016 година  
 

  
Согласно одредбите од член 384 став 7) од ЗТД МАКПЕТРОЛ АД -  

Скопје објавува дека: 
 
Во текот на 2016 година членот на Управниот одбор Андреја 

Јосифовски остварил плата и надоместоци на плата износ од 7.586.081 
денари и по основ на други права износ од 1.128.748 денари, членот на 
Управниот одбор Саша Лекиќ остварил плата и надоместоци на плата  
износ од 2.140.134 денари и по основ на други права износ од 74.140 
денари, членот на Управниот одбор Јован Трповски остварил плата и 
надоместоци на плата износ од 2.114.919 денари и по основ на други права 
износ од 21.310 денари, членот на Управниот одбор Зоран Доневски 
остварил плата и надоместоци на плата износ од 1.787.221 денари и по 
основ на други права износ од 18.430 денари, членот на Управниот одбор 
Мери Забазноска остварила плата и надоместоци на плата износ од 
1.608.821 денари и по основ на други права износ од 287.327 денари, 
членот на Управниот одбор Љупчо Георгиевски остварил плата и 
надоместоци на плата износ од 1.608.013 денари и по основ на други права 
износ од 24.910 денари, членот на Управниот одбор Сашо Бошковски 
остварил плата и надоместоци на плата  износ од 1.626.468 денари и по 
основ на други права износ од 26.080 денари. 

Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје од месец мај 2016 година 
работеше во намален состав поради прераната смрт на членот на одборот 
г-дин Ристо Јосифовски. Ја користиме оваа прилика да му искажеме 
благодарност за самопрегорот и професионалноста што ги вгради во 
„Макпетрол“ АД Скопје во годините во кои беше член на Управниот одбор и 
воедно раководеше со еден од најкомплексните и најсложени делови од 
Системот, односно со Ресорот за Технички прашања. 

Членот на Надзорниот одбор Станко Веселински остварил надоместок 
за членување во НО износ од 360.000 денари, членот на Надзорниот одбор  
Дејан Левески  остварил надоместок за членување во НО износ од 360.000 
денари, членот на Надзорниот одбор Оливера Данова остварила 
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Консолидиран извештај за остварениот финансиски резултат на 
„Макпетрол“ АД и на подружниците во 2016 година 

 Во 2016 година, МАКПЕТРОЛ АД Скопје и подружниците 

остварија приход во износ од 16.738 милијарди денари, кој е помал 

од минатогодишниот за 1,9 милијарди денари или 10,4 и.п. 

Најголемо влијание врз ваквото намалување има намалувањето на 

приходите кај „Макпетрол“ АД кој учествува во нив со 98,9 и.п., а тоа 

намалување се должи на ефектот од намалувањето на цените на 

дериватите. Во истиот период, остварени се вкупни расходи во 

висина од 16,300 милијарди денари што преставува намалување во 

однос на минатата година за 2,3 милијарди денари или 12,3 и.п. во 

што повторно најголем удел има намалувањето на цените на 

дериватите. Потребно е да се истакне дека набавната вредност на 

стоките со кои се тргува изнесуваше 14,2 милијарди денари во 2016 

год., при што учествува со приближно 85% во искажаните 

вкупни приходи и расходи и е за 12,9% намалена во однос на 

2015 год. кога изнесувала 16,3 милијарди денари. Висината на 

набавната вредност, покрај од обемот на прометот, зависи и од 

нивото на пропишаните цени на горивата. 

Состојбата на средствата и изворите на средствата ни покажува 

дека главнината и резервите во 2016 година се зголемени како 

резултат на искажаната добивка во деловната година. Значително 

се намалени, во однос на минатата година, обврските кон државата 

за 90%, побарувањата од купувачите за 24%, како и обврските по 

кредити за 25%. Трошоците за вработените и трошоците на 

суровини и материјали, исто така, се намалени во однос на 

минатата година. Од друга страна пак, во однос на минатата година, 

пораст има кај залихите за 22% и обврските спрема снабдувачите за 

23%.

Како резултат на вака остварените приходи и расходи, 

„Макпетрол“ АД Скопје заедно со подружниците, по оданочувањето 

искажа добивка од 390,1 милиони денари, за разлика од минатата 
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година кога искажа добивка во износ од 2 милиона денари. 

Остварените резултати се дадени во следната табела : 

Во табелите подолу даваме приказ на движењето на приходите, 

расходите и добивката/загубата во изминатите пет години. 

во 000ден.
ФИНАНСИСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 2015 2016

ПРИХОДИ 24.909.343 21.496.201 20.661.398 18.687.494 16.738.620

РАСХОДИ 24.975.808 21.723.123 20.785.653 18.685.419 16.348.476

О П И С 2016 2015 Индекс 

Приходи од продажба 16.470.171 18.443.519 89

Оперативни и останати приходи 268.449 243.974 110

Вкупен приход 16.738.620 18.687.493 89

Набавна вредност на продадени стоки 14.223.015 16.337.499 13

Оперативни и останати расходи 2.090.118 2.327.944 89

Данок на добивка 35.343 19.976 177

Вкупен расход 16.348.476 18.685.417 78

Загуба/добивка после оданочување 390.144 2.076

0
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во 000 денари
ФИНАНСИСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 2012 2013 2014 2015 2016

НЕТО ДОБИВКА /
ЗАГУБА -66.465 -226.922 -124.255 2.075 390.144

Во остварениот финансиски резултат, друштвата имаат 

различен удел, но секако најголемо е учеството на „Макпетрол“ АД. 

Добивка од работењето искажале сите друштва, освен „Телма“ и 

„Шампион“ кои искажале загуба од работењето. Поединечно 

остварените резултати од работењето се дадени во следнава 

табела:  

Друштво во добивка/загуба данок на добивка добивка/загуба 
консолидација пред оданочување после оданочување 

Макпетрол АД - Скопје 410.699.218 33.911.064 376.788.154
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ 14.323.477 1.432.048 12.891.429
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ -20.110.093 -20.110.093
Шампион Макпетрол ДООЕЛ -84.063 -84.063
Макпетрол ДОО Београд 477.279 477.279

Petrolmak Solun 248.115 248.115
Вкупно 405.553.933 35.343.112 370.210.821
Меѓусебно пребивање 122.939
Удел во добивка на  ОИЛКО 19.810.471
Се вкупно 405.553.933 35.343.112 390.144.231

367.950
Загуба од преведување од странско работење -108.994
КОНСОЛИДИРАНА ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 390.403.187

Добивка од повторно мерење финансиски средства
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Состојбата на побарувањата и на обврските, како и остварените 

приходи и расходи од меѓусебното работење, на крајот на 2016 

година ја даваме во следнава табела : 

Назив на субјектот ПОБАРУВАЊА ОБВРСКИ ПРИХОДИ РАСХОДИ

ПЕТРОЛМАК  СОЛУН 64.208.349 4.116.289 31.235.223

МАКПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД 32.918.856 379.032 10.421.116

МАКПЕТРОЛ ПРОМ ГАС
ДООЕЛ 28.972.378 280.993614

ШАМПИОН МАКПЕТРОЛ 
ДООЕЛ 371.544 110.920 1.655.632

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 
ТЕЛМА ДООЕЛ 205.817.962 4.731.907 8.242.928 47.424.000

ВКУПНО 332.289.089 9.227.228 289.347.462 90.735.974

Основните причини за искажаната добивка во 2016 година 

соодветствуваат со причините за добивката искажана во 

„Макпетрол“ АД Скопје, а тоа се следниве: 

1.  Зголемување на продажбата на количеството на енергенси во 

прометот на мало за 9%;    

2.  Зголемени приходи од промет со останати стоки за 15%;  

3.  Намалени расходи за камати и за курсни разлики за 20%; 

4.  Намалени трошоци на суровини и на други материјали за 59%;  

Во продолжение ги даваме основните показатели за работењето 

на „Макпетрол“ А Д и подружниците во 2016 година :  
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П Р О Ф И Т А Б И Л Н О С Т 

О П И С 2016 2015

1
Однос на добивката пред оданочување и 
вкупната актива (во % со една децимала) 

5.7 0.3

2
Однос на добивката за деловната година 
и вкупната актива (во % со една децимала) 

5.2 0.0

3
Однос на добивката пред оданочување и 
капитал и резерви (во % со една децимала) 

11.2 0.7

4
Однос на добивката за деловната година 
и капитал и резерви (во % со една децимала)  

10.3 0.1

5 Добивка пред оданочување по работник (во денари) 232.253 12.224

6 Добивка за деловната година по работник (во денари) 212.961 1.150

7
Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос  
на капитал и резерви (во % со една децимала) 

1.4 1.0

8 Загуба за деловната година по работник (во денари) 0 0

9
Добивка за деловната година и амортизација 
во однос на вкупната актива (во % со една децимала) 

5.2 0.0

Е Ф И К А С Н О С Т 

О П И С 2016 2015

1
Денови на врзување на залихите (цел број)-однос меѓу 
производот на вредноста на залихите и бројот на деновите  
во годината спрема приходите од редовното работење 

18 14

2

Денови на врзување на побарувањата (цел број) - однос меѓу 
производот на вредноста на побарувањата и бројот на 
деновите во годината спрема приходите од редовното 
работење 

14 16

3

Денови на плаќање на обврските - однос меѓу производот на 
вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите 
во годината спрема трошоците од редовното работење (цел 
број) 

82 78

Ф И Н А Н С И С К А    С Т А Б И Л Н О С Т 

О П И С 2016 2015

1
Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите 
во вкупната пасива (во %) 

50.5 45.8

2
Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот  
и резервите, долгороч. резервирања и долгорочните 
обврски со постојаните средства (во %) 

68.3 62.4

3

Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и 
резервите, долгорочните резервирања и постојаните 
средства и залихите  
(во %) 

59.2 55.4

4
Степен на задолженост - однос на вкупните долгови со 
капиталот и резервите (во %) 

95.8 115.4
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Е К О Н О М И Ч Н О С Т 

О П И С 2016 2015

1
Однос меѓу приходите и расходите од работењето  
(во %) 

102.8 100.8

2
Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи  
(во %) 

74.3 59.5

3
Однос меѓу редовните и финансиските приходи 
и редовните и финансиските расходи (во %) 

102.6 100.5

4
Однос на добивката за деловната година и приходите  
од редовно работење  (во %) 

2.3 0.0

5
Однос на добивката за деловната година и финансиските 
приходи (во %) 

510.3 2.7

6
Однос на загубата за деловната година и редовните  
и финансиските приходи (во %) 

0.0 0.0

Л И К В И Д Н О С Т 

О П И С 2016 2015

1
Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства 
и хартиите од вредност и краткорочните обврски 
(во %) 

9.3 7.4

2
Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства 
намалени за залихите и краткорочните обврски (во %) 

26.7 27.8

3
Општа ликвидност - однос меѓу тековните  
средства и краткорочните обврски (во %) 

49.8 45.3
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201- 
10.6.2017 год.  

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членовите 38 и 103 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието 
на ,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI. седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за 
работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на 

Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на 
Друштвото во 2016 година 

Член 1 

Се усвојуваат: 
- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на 

Друштвото во деловната 2016 година и 
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните 

финансиски резултати на Друштвото во 2016 година. 

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на 
оваа одлука. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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Надзорниот одбор, определен со Статутот на Друштвото како 
орган задолжен да ја следи и врши надзор врз работата на Управниот 
одбор, во текот на 2016 година работеше совесно, следејќи ги 
одредбите на Статутот, при што во целост и во континуитет ја 
следеше работата на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје. 

1. Следење и контрола над управувањето и 
раководењето со Друштвото во 2016 година 

Надзорниот одбор согласно Статутот на Друштвото и 
доделените надлежности, редовно и целосно ја следеше работата на 
Управниот одбор, при што во континуитет беше во тек со 
секојдневното работење на Друштвото. 

Надзорниот одбор  е составен  од членови кои се стручни  и 
компетентни  за  одредени сегменти  од  работењето на Друштвото, 
што овозможи правилно  и квалитетно следење на работата на 
Друштвото, односно раководењето и управувањето  на Управниот 
одбор  со  Друштвото. 

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше тековно 
информиран за работењето на Друштвото, преку периодични 
извештаи изготвени од стручните служби и Управниот Одбор . 

Периодичните извештаи, Надзорниот одбор ги разгледуваше и 
анализираше од сите аспекти, при тоа компарирајќи ги со резултатите 
од минатата година, како и со планираните. 

Во својата работа Надзорниот одбор на Друштвото контролната 
функција ја вршеше и преку Одделението за внатрешна ревизија коe 
е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Извештајот од 
Одделението за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој  
извештај. 

2. Обем на контролата над управувањето и 
раководењето со Друштвото за 2016 година 

Надзорниот одбор во текот на 2016 година одржа 14 
(четиринаесет) седници на кои беше разгледувано работењето на 
Друштвото, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности 
на Управниот одбор, од својата надлежност, согласно Статутот. 

Во 2016 година Одделението за внатрешна ревизија  спроведе 
5 (пет)  ревизорски прегледи и 1 (една) дополнителна активност, 
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односно 3 (три) ревизорски прегледи со конечен извештај, 1 (една) 
ревизија со доставен нацрт извештај и 1 (една) ревизија во тек.  
Одделението за внатрешна ревизија издаде вкупно 18 (осумнаесет) 
препораки. Дополнително спроведе и ревидирање на интерните акти 
на Одделението и како составен дел од процесот на мониторинг, 
активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.  

Како генерален  заклучок, од  спроведените постапки 
Одделението  за внатрешна ревизија издаде препораки до 
раководните лица за креирање и спроведување на интерни контроли 
и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување 
на ефикасноста. 

Годишниот извештај  за работата  на Одделението за  
внатрешна ревизија е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот 
одбор на седницата одржана на 30.1.2017 година.  

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор 
континуирано го следеше финансиското и материјално работење, 
приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше 
тековните услови на стопанисување и правилно превземаше мерки за 
ублажување на влијанието на кризата во економијата на Република 
Македонија врз работењето на Друштвото. 

Управниот одбор навремено и во согласност со ЗТД ги има 
доставено до Надзорниот одбор изготвените Годишна сметка и 
Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година, Извештајот на 
независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста 
на финансиските извештаи за 2016 година, Годишниот извештај на 
Управниот одбор за работата на Друштвото во 2016 година како и 
Предлог Одлуката за распоредување по годишната сметка на 
Друштвото за 2016 година. 

На седницaта одржана на 27.4.2017 година Надзорниот одбор 
ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги 
усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до 
Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и 
одлучување. На истата седница  Надзорниот одбор го утврди и овој 
текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над 
управувањето со Друштвото во 2016 година. 

И покрај неповолните услови за стопанисување во текот на 
2016 година, „Макпетрол“ АД успеа да оствари извонредни резултати 
во работењето кои се ефектуираа на крајот на годината со искажана 
добивка од работењето пред оданочување во износ од 410,7 милиони 
денари, при што успеа да ја надмине минатогодишната рекордна 
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продажба на нафтени деривати на мало за 9%, како и да го зголеми 
прометот со останати стоки за 15%, како и остварената маржа од нив 
за 19%. 

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на 
Управниот одбор за работата на Друштвото во 2016 година, реално и 
објективно се дадени резултатите од работењето на друштвото. 

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и 
дејствување на Управниот одбор во 2016 година, оценува дека 
Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со 
Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва му предлага 
на Собранието на акционерите на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје да го 
одобри работењето на секој член поединечно. 

3. Резултатите од испитувањата извршени од 
ревизорите на Годишната сметка и Финансиските 
извештаи на Друштвото за 2016 година 

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од Законот за 
трговските друштва и Статутот на компанијата, извршена е ревизија 
на финансиските извештаи за 2016 година од страна на овластено, 
независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton “. 

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно 
мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски 
извештаи на Макпетрол АД., Скопје (“Друштвото”), составени од 
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година, 
и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во 
капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш 
заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и 
други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со 
Меѓународните Стандарди за Ревизија коишто бараат  усогласеност 
со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и 
извршувана на начин кој ќе овозможи да се стекне разумно 
уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат 
материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на 
процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и 
објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури 
зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на 
ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во 
поединечните финансиски извештаи, било поради измама или 
грешка. 

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид 
внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото 
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за периодот 01.01. - 31.12.2016 година 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Доставено до: 
- Надзорен Одбор  
- Управен Одбор  

 
 
 
 
 
 
 

 
Јануари 2017 година 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                                

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
215



 

 
 
                                               СОДРЖИНА 
 
 
 

I. 
 
Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со 
законската регулатива 
 

 
3 

 
I.I. 

 
Дефиниција и цел на внатрешната ревизија 
 

 
3 

 
II. 

 
Опис на извршени ревизорски прегледи во 2016 година 
 

 
4 

 
III. 

 
Вонредни ревизорски прегледи 

 
5 

 
IV. 

 
Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на 
внатрешни контроли 
 

 
5 

 
V. 

 
Статус на имплементација на издадени препораки од 
ревизорски прегледи во 2016 година 
 

 
7 

 
VI. 

 
Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот 
план за работа на одделението за внатрешната ревизија 
во 2016 година 
 

 
9 

 
VII. 

 
Оценка на планираното време за контрола и евентуално 
отстапување 
 

 
9 

 
VIII. 

 
Дополнителни активности на внатрешната ревизија 
 

 
10 

 
IX. 

 
Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија 
 

 
10 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

МАКПЕТРОЛ  АД
216



 

„Макпетрол“ АД – Скопје                          Годишен Извештај за работа на Одделението за внатрешна ревизија            

 

 
 
 

 
I.  Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со 

законската регулатива 
 

Организациската поставеност, правата и одговорностите на 
внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415-а од Законот за трговските 
друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 
17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 
119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014;41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 
6/2016 година) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на 
внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се 
во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на 
вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д - Скопје.  

Годишниот извештај за работата на одделението за внатрешна ревизија 
е изработен  согласно член 415-в од Законот за трговските друштва (Сл.весник 
на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 
42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 
120/2013; 187/2013; 38/2014;41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016 
година). 
 Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот 
Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје. 
 
 
 
I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија 
 
 Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување 
и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на 
Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари 
своите цели, преку користење на систематски, дисциплиран пристап за 
проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, 
контролите и процесите на раководење. 
 Внатрешната ревизија додава вредност на Друштвото кога ја зема 
предвид стратегијата, целта и ризиците и се стреми да издава објективно 
релевантно уверување за своето функционирање. Кредибилитетот и вредноста 
на внатрешната ревизија се зголемува кога внатрешните ревизори се 
проактивни и нивните проценки нудат нови увидувања и го земаат предвид 
нивното влијание во иднина.    
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II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2016 година 

Ревизорските прегледи во 2016 година беа извршени согласно 
Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. 
- Скопје со Одлука бр.0203 - 9/7 од 07.04.2016 година.  

Во 2016 година беа спроведени редовни ревизорски прегледи во 
следните организациони единици: Дирекција за Стандардизација, квалитет и 
екологија, Дирекција за Големопродажба, ревизија на ниво на Друштво1, 
Дирекција за Набавка, Дирекција за развој и инвестиции - инвестиции. 
 

  Табеларен преглед со опис на редовни ревизорски прегледи извршени во    
  2016  година: 

 
Р.
б 

Назив на ревизија Организациона 
единица 

Период на 
извршување 

Бр. на 
препораки 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

Управување со 
рекламации во 

„Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје 

 

 
Дирекција за 
Стандардиза- 

ција, квалитет и 
екологија 

 

 
02.10.2015 - 
01.06.2016 

година 

 
5 

 
2. 

 
Управување со 

ризик во процесот 
на приватно 

обезбедување во 
„Макпетрол“ А.Д. - 

Скопје 

 
Дирекција за   

Големопродажба 

 
27.08.2015 - 
30.09.2016 

година 
 

 
12 

 
3. 

 
Управување со 

залиха на 
трговска стока во 
„Макпетрол“ А.Д. - 

Скопје 

 
„Макпетрол“ 
А.Д. - Скопје 

 
30.03.2015 - 
17.10.2016 

година 

 
1 

 
4. 

 
Постапка на 

изработка на цени 
на нафтени 

деривати  во 
„Макпетрол“ А.Д. - 

Скопје 
 

 
Дирекција за 

Набавка 

 
03.08.2016 - 
01.12.2016 

година Нацрт 
извештај 

доставен до 
Надзорен 

Одбор 

 
5 

 

 
 
 

                                                 
1 Управување со залиха на трговска стока во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје (каде беше опфатена цела трговска стока).  
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5. 

 
Политика на 

вложување за 
одржување и 

развој во 
„Макпетрол“ А.Д. 

- Скопје 
 

 
Дирекција за 

развој и 
инвестиции - 
инвестиции 

 
Во тек 

 
/ 

 
 
 Спроведена активност согласно Годишниот план за работа на 
одделението за внатрешна ревизија за 2016 година 
 
 

Р.б Назив на активност Организациона 
единица 

Период на 
извршување 

 
1. 

 
Проверка и ревидирање на 

интерните акти на одделението 
за внатрешна ревизија 

 
 
 

 
Одделение за 

внатрешна 
ревизија 

 

 
01.07.2016 - 
03.11.2016 

година 

 
 
 
           III. Вонредни ревизорски прегледи 
 
 Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2016 година не спроведе 
вонредни ревизорски прегледи.  

 
IV. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на 

внатрешни контроли 
 
Системот на внатрешни контроли претставува перманентен процес кој е 

воспоставен на секое ниво во Друштвото и се практикува од страна на сите 
вработени. Внатрешните контроли имаат за цел да обезбедат сигурност при 
исполнување на целите на Друштвото, подобрување на целокупното работење, 
зголемување на нивото на ефикасност и ефективност, усогласеност со 
интерните политики и позитивната законска регулатива. 

Одделението за внатрешна ревизија при издавање на оценка на 
адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли зема предвид 
дали се исполнети целите на системот за внатрешна контрола, односно дали 
воспоставените системски контроли превенираат, идентификуваат, 
детектираат намерни, ненамерни грешки или злоупотреби и дали ги 
задоволуваат основните критериуми за ефективост на контролите, т.е. 
соодветност, функционалност и економичност.  
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Внатрешната ревизија преку пристап базиран на докази и објективна 

проверка издадава оценка за адекватноста и ефикасноста на системот на 
внатрешни контроли, која ја потенцира важноста за навремена и целосна 
имплементација на издадените препораки, се со цел воспоставување на 
соодветна сегрегација на должности, усогласеност со интерни политики и 
законска регулатива, идентификација на грешки и минимизирање на ризиците 
на кои е изложено Друштвото. 

 
 
 
 

Општо мислење 

При издавање на општо мислење за спроведените ревизорски 
извештаи во 2016 година, внатрешните ревизори се придржуваа кон 
стандардите кои се однесуваат на чесност, објективност, доверливост и 
лојалност. 

Внатрешната ревизија зема предвид одредени критериуми при 
издавање на мислење, односно дали ревидираните процеси се 
регулирани со интерни политики, дали се во согласност со законската 
легислатива и деловната политика на Друштвото, дали постои 
соодветна сегрегација на должности, на начин со кој се обезбедува 
ефикасна контрола при управувањето со ризици кон кои е изложен 
ревидираниот процес, дали воспоставените системски контроли 
идентификуваат и лоцираат грешки и дали истите допринесуваат кон 
минимизирање на постоечките и идентификација на нови ризици во 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје.  

Врз основа на фактички, точни и релеванти наоди произлегоа 
конкретни препораки, презентирани во прилог на овој извештај, кои се 
однесуваат на преземање мерки во рамки на постоечките интерни 
политики согласно законските барања, контролни механизми, соодветна 
поделба на должности, изнаоѓање на нови системски решенија за 
поголема ефикасност и континуирано усовршување на работните 
процеси во делот на управување со рекламации, ризик во процесот на 
приватно обезбедување, залиха на трговска стока и изработка на цени 
на нафтени деривати. 

Внатрешната ревизија со издавање на препораки кои се 
однесуваат на надградба на системот на внатрешни контроли, конкретно 
во делот на зајакнување на административните, превентивните и 
детективските контроли, има единствена и крајна цел за обезбедување 
на сигурност дека идентификуваните ризици со кои се соочува 
Друштвото се одржуваат на ниво на кое менаџментот е подготвен да го 
прифати. 
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V. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски 

прегледи во 2016 година 
 

  Внатрешните ревизори континуирано ја следеа имплементацијата на 
издадените препораки од конечните ревизорски прегледи во 2016 година, 
испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на 
нивна имплементација. 

   
 Табеларен преглед со статус на имплементација на  препораки за 2016   
 година: 

  

Статус на препораки 2016 година 

Имплементирани 4 

Делумно имплементирани 
 
/ 

Неимплементирани 2 4 

Пролонгирана имплементација / 

Не постои согласност од 
раководството 

 
3  

Недоспеани 
 

7 

Вкупно препораки 18 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Одделението за внатрешна ревизија достави допис со архивски бр.0302 - 913/1 од 29.11.2016 година и допис со 

архивски бр. 0302 – 149/1 од 09.01.2017 година до Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија за статусот на 
имплементација на издадените препораки (П1, П2, П3 и П5) од спроведен ревизорски преглед „Управување со 
рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје. За време на предавање на Годишниот извештај за работaтa на oдделението 
за внатрешна ревизија не беше доставен одговор во рамки на предвидениот рок од страна на ревидираниот субјект. 
Внатрешната ревизија врз основа на член 13 став 3 од Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија, 
препораките ги смета за неимплементирани.   
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Како составен дел од процесот на мониторинг на имплементација на 

издадените препораки со одминат рок на имплементација за период од 2012 – 
2015 година, одделението за внатрешна ревизија констатираше 
имплементација на следниве препораки: 
 

 1. „Неенергетски и комерцијални дејности - хотелско работење во 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје“  
 

 Препорака П5: Во соработка со Дирекција за Правни работи да се 
провери и усогласи постоечкиот Правилник за хотелско работење 
со актите на Друштвото, Струга и Маврово. 

 
2. „Проверка на контролните процеси и почитување на процесите 

за работа при управување со службени возила“ 
 

 Препорака П1: Допрецизирање на „Правилникот за користење, 
одржување и евиденција на моторните возила во „Макпетрол“ 
А.Д.- Скопје“, согласно постоечките закони и моменталната 
практика на користење на службени возила и воспоставување на 
механизми со цврсти интерни контроли.  

 
Согласно Одлуката бр.0203 – 37/2 од 06.10.2016 година донесена од 

Надзорниот Одбор, внатрешната ревизија констатираше имплементација на 
препораките П2 и П4 од ревизорскиот преглед „Управување со резервни 
делови Хонда“, додека за препораките содржани во ревизорскиот преглед 
„Усогласеност на работењето и управувањето на „Макпетрол” А.Д.- Скопје со 
најдобрите практики за корпоративно управување“, констатирано е дека 
препораките П1, П3 и П4 се пролонгирани, односно  препораката П1 е 
пролонгирана до 31.03.2017 година, со конечна имплементација за време на 
Годишното Собрание на акционери. 
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VI.  Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план 

за работа на oдделението за внатрешна ревизија во 2016 година 
 
 
 VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи 

 Одделението за внатрешна ревизија во согласност со предвидената 
динамика во Годишниот план за работа на одделението за внатрешна ревизија 
за 2016 година спроведе дополнителна активност, предаде еден Нацрт 
извештај за редовен ревизорски преглед и во тек е спроведување на уште еден 
редовен ревизорски преглед.  

 
            VI.II. Пролонгирани редовни ревизорски прегледи 

 Ревизијата со назив „Сметководствени контроли при управувањето со 
трошоци за одржување на складови“ предвидена со Годишниот план за работа 
на одделението за внатрешна ревизија за 2016 година, е пролонгирана за 2017 
година согласно Одлука бр.0203 - 9/7 од 07.04.2016 година од Надзорниот 
Одбор на „Макпетрол” А.Д. - Скопје“. 
  
 

VI.III. Полугодишен извештај за работата на одделението за 
внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2016 година 

 
  Одделението за внатрешна ревизија согласно законските обврски и 
интерните акти изработи Полугодишен извештај за работата на одделението за 
внатрешна ревизија за периодот 01.01. - 30.06.2016 година со архивски бр. 
0302 - 6379/1 од 10.08.2016 година и го достави на разгледување до Надзорен 
Одбор и Управен Одбор.  
 

VII. Оценка на планираното време за контрола и евентуално 
отстапување  

  
 Одделението за внатрешна ревизија успешно ги реализираше редовните 
ревизорски прегледи предвидени со Годишниот план за работа на одделението 
за внатрешна ревизија за 2016 година.  
 Констатирани се одредени отстапувања во временската рамка за 
предвидените ревизорски прегледи, како резултат на обемот на поединечни 
ревизии и ненавремениот одговор од одредени ревидирани субјекти, кое 
резултираше со намалување на квантитетот на работата и конечниот производ 
од истата. 
 Во текот на 2016 година исто така беа поднесени три (3) ревизорски 
извештаи со Конечен извештај предвидени со Годишниот план за работа на 
одделението за 2015 година.  
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VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија 

 
 Одделението за внатрешна ревизија во насока на исполнување на 
своите обврски пропишани со Меѓународните стандарди за професионално 
извршување на внатрешната ревизија спроведе ревидирање на интерните акти 
на одделението се со цел постигнување на повисоко ниво на усогласеност со 
принципите и стандардите за внатрешна ревизија . 
 Во 2016 година внатрешните ревизори присуствуваа на следниве обуки: 
 

 Организирање на внатрешната ревизија која е задолжителна за секое 
акционерско друштво и насоки за унапредување на добро корпоративно 
управување во постоечките служби, одржана на 16.03.2016 година;  

 Развивање на ефективни ревизорски програми, одржана на 14.05.2016 
година; 

 Избор на примерок, одржана на 30.06.2016 година; 

 Risk in Our Universe, одржана на 6 - 7.10.2016 година. 
                                                                                                              
 
 IX. Наоди и препораки на одделението за внатрешна ревизија 

 
Одделението за внатрешна ревизија врз основа на наодите од 

спроведените ревизии издаде вкупно 18 препораки за подобрување на 
работењето во следните Дирекции: 
 

1.  Управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во 
Дирекција за Стандардизација, квалиет и екологија 

 
Наод бр.1: Не постојат описи на работни места за шеф на одделение за 
рекламации, П.Е.384 со шифра 13 и за шеф на одделение за нафтени 
деривати, биодизел, масла и мазива, П.Е.386 со шифра 466. 
 
Препорака бр.1:  Да се изготват описи на работни места за шеф на одделение 
за рекламации, П.Е.384 со шифра 13 и за шеф на одделение за нафтени 
деривати, биодизел, масла и мазива, П.Е.386 со шифра 466, врз основа на 
видот, сродноста и поврзаноста на работните должности согласно 
моменталната организациска структура содржана во Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје“ со бр.0202 - 3/2 од 12.02.2016 година.  
 
Наод број 2: Постојат работни упатства согласно ISO 9001:2008 во Дирекција 
за Малопродажба и Дирекција за Големопродажба односно, РУ.02.14 - 
Рекламации од купувачи на бензински станиции, РУ.02.19 - Рекламирање ТНГ 
боци  на бензинските станици и интерна процедура во Дирекција за 
Одржување, Процедура - Решавање жалба П.15, но не постои рамка за 
севкупниот процес управување со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје, 
каде што се опфатени сите пресметковни единици кои што се даватели на 
услуги и производи на физички и правни лица.  
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Препорака бр.2:  Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија да 
изготви документирана рамка (правилник/процедура/прирачник), која ќе ги 
уреди контролните активности и ќе го опфати целокупниот процес управување 
со рекламации во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје и ќе ги опфати сите пресметковни 
единици кои се даватели на услуги и производи на физички и правни лица, 
односно следниве организациони единици: Дирекција за Малопродажба, 
Дирекција за Големопродажба, Дирекција за Набавка, Дирекција за 
стандардизација, квалитет и екологија, Дирекција за информатички технологии, 
Неенергетски и комерцијални дејности и Дирекција за Одржување.3 Рамката да 
биде составена од следниве сегмети: 

 Поделба на должности на начин на кој што нема да се дозволи еден 
вработен во исто време да биде одговорен за одобрување, извршување 
и контрола на процесот управување со рекламации; 

 Директорите на дирекциите во рамките на своите работни единици, кои 
се даватели на услуги и производи на физички и правни лица, да 
назначат одговорни лица за активно учество во процесуирањето на 
рекламациите во соработка со шефот на одделение за рекламации; 

 Одговорното лице од соодветната дирекција да испраќа писмено 
известување до шефот на одделение за рекламации за преземените 
мерки околу тековната рекламација; 

 Да се дефинираат конкретни критериуми за одредување на степен на 
проблемот, во делот проценка на рекламација, во ОБ.01.11/10 - 
Проследување на рекламација од купувач; 

 Правила за пристап и архивирање на документација и активности 
поврзани со процесот управување со рекламации; 

 Дефинирање на временска рамка за процесуирање на рекламација 
согласно Законот за заштита на потрошувачите;  

 Конечната одлука на директорот на дирекцијата за затварање на 
рекламација да биде во електронска форма и истата да се архивира во 
предметната документација, односно во хронолошкиот фајл; 

 Систем на двојна контрола, односно при затварање на рекламација, во 
ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач, задолжително 
да постои двојна потврда од шефот на одделение за рекламации и од 
одговорното лице од соодветната дирекција; 

 Писмено известување/електронска пошта до подносителот на 
рекламација од раководните и одговорните лица за преземените мерки и 
начинот на решавање на рекламацијата; 

 Постапка за мониторинг, контрола и преземање на превентивни мерки за 
спречување на повторна појава на рекламации; 

 Сите инволвирани во процесот управување со рекламации да бидат 
запознаени со рамката (правилник/процедура/прирачник).  

 
 

                                                 
3 Коментар на директорот на Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија: Сметаме дека постоечката рамка на 

менаџирање со рекламациите треба да остане на ниво на основната дејност на нашата компанија. Останува обврската 
за изготвување на попрецизни процедури и работни упатства за инкорпорирање на рекламациите од Дирекција за 
Големопродажба. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост. 

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
225



 

„Макпетрол“ АД – Скопје                          Годишен Извештај за работа на Одделението за внатрешна ревизија            

 
 
Наод бр. 3: Постои ОБ.01.03/05 - Рекламација од купувач, но не е поврзан со 
ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач и не постои можност за 
електронски внес на податоци во истиот. Раководителот на Сектор примена на 
деривати, масла, мазива и рекламации го следи внесувањето на податоци од 
страна на шефот на одделение за рекламации во ОБ.01.11/10 - Проследување 
на рекламација од купувач и по потреба се изјаснува во програмата Е - 
рекламации. Увид во внесените податоци прават директорот на Дирекција за 
Стандардизација, квалитет и екологија, директорот на Дирекција за 
Малопродажба, раководителот на Сектор ЛОК, директорот на Дирекција за 
Големопродажба и Сектор за внатрешна контрола. Во ОБ.01.11/10 - 
Проследување на рекламација од купувач не постои  временско ограничување 
на отворена рекламација, не е задолжително внесување на датум и час на 
настанат, пријавен и затворен проблем при што системот дозволува 
генерирање на датумите, што резултира со хронолошко несовпаѓање на 
датумите на настанат и пријавен проблем и погрешно внесените податоци ги 
ажурира еден ист вработен. Со моменталната поставеност на образецот не 
постои можност за потенцирање на основаноста или неоснованоста на 
рекламацијата, не е овозможено пополнување на генералии на одговорното 
лице од соодветната дирекција и постои пречка за печатење на сите внесени 
податоци од ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од купувач.  
 
Препорака бр. 3: Електронски образец, ОБ.01.11/10 - Проследување на 
рекламација од купувач да се надгради со следниве системски мерки:  

 ОБ.01.03/05 - Рекламација од купувач да биде во електронска форма и 
истиот да биде поврзан со ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација 
од купувач и достапен до сите вработени кои имаат ингеренции да 
пријавуваат рекламации; 

 Временско ограничување на отворена рекламација; 

 Задолжително да се внесува датум и час на настанат, пријавен и 
затворен проблем во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од 
купувач со тоа што системот ќе оневозможи генерирање на датумите, 
што доведува до хронолошко несовпаѓање на датумите на настанат и 
пријавен проблем; 

 За исправка на погрешно внесени податоци во ОБ.01.11/10 - 
Проследување на рекламација од купувач при отворена рекламација, 
задолжително системот да ја евидентира  секоја измена на податоци; 

 Во електронскиот образец ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација 
од купувач да се потенцира основаноста на рекламацијата; 

 Да се овозможи во ОБ.01.11/10 - Проследување на рекламација од 
купувач пополнување на генералии на одговорното лице од соодветната 
дирекција;  

 Да се овозможи сите внесени податоци во ОБ.01.11/10 - Проследување 
на рекламација од купувач да се печатат.  
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Наод бр. 4: Шефот на одделение за рекламации изготвува Годишна анализа 
за рекламации од купувачи на бензински станици и складови каде се 
презентира нивото на квалитет на давање услуги или производи, односно 
процентуално се изразува квантитетот и типот на рекламации во текот на 
ревидираната деловна година, но истата не содржи податоци за број на 
решени и нерешени рекламации, број на изадени препораки/одлуки што 
дејствувале со целосно/некакво или никакво олеснување на тековните 
рекламации, односно преземени корективни и превентивни мерки, временска 
рамка за решавање рекламации и идентификација на системски проблеми во 
процесот управување со рекламации. Анализата се доставува до директорот 
на Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија, раководителот на 
Сектор примена на нафтени деривати, масла, мазива и рекламации и 
директорот на Дирекција за Малопродажба, а истата е предмет на 
разгледување и анализа од страна на Управниот Одбор како составен дел од 
Годишниот извештај за работењето на Дирекција за стандардизација, квалитет 
и екологија. 
  
Препорака бр. 4: Годишната анализа за рекламации од купувачи на бензински 
станици и складови подготвена од страна на одделението за рекламации да се 
надополни со следниве податоци : 

 Број на решени и нерешени рекламации; 

 Број на издадени препораки/одлуки што дејствувале со целосно/некакво 
или никакво олеснување на тековните рекламации, односно преземени 
корективни и превентивни мерки; 

 Временска рамка за решавање рекламации; 

 Идентификација на системски проблеми во процесот управување со 
рекламации.  

 
Наод бр. 5: Шефот на одделение на рекламации присуствувал на обука на 
тема „Услуга кон купувачите“ во 2007 година каде бил во улога на предавач на 
која присуствувале и вработените на бензиски станици.   
 
Препорака бр. 5: Шефот на одделение за рекламации да посетува 
професионални обуки за надградување на своите знаења, вештини и други 
способности потребни за извршување на работниот процес и исполнување на 
своите одговорности.   
 
 2. Управување со ризик во процесот на приватно обезбедување во 
„Макпетрол“  А.Д. - Скопје 
 
Наод бр. 1: Согласно „Правилникот за систематизација и организација на 
работните места во „Макпетрол“А.Д. - Скопје“, Едниците за заштита од пожари 
и приватно обезбедување - Сектор за безбедност се поставени во рамки на 
Дирекцијата за големопродажба. За секојдневното работење, односно 
извршување на работите и работните задачи командирот - пожарникар и 
пожарникарите - обезбедувачи одговараат и добиваат насоки од 
раководителите на Складовите што не е во согласност со постоечката 
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систематизација на Друштвото и описите на работните места на вработените. 
Моменталната поставеност на Едниците не овозможува целосно исполнување 
на функцијата приватно обезбедување како организациона единица која треба 
да спречува и открива штетни појави и противправни дејствија кои ги 
загрозуваат лицата, имотот и средствата на Друштвото. 
 
 
Препорака бр. 1:  Директорот на Дирекција за големопродажба да изготви 
наредба во која ќе се дадат насоки за вработените во Единиците за заштита од 
пожари и приватно обезбедување - Сектор за безбедност за напуштање на 
постoечката пракса, вработените во приватното обезбедување да добиваат 
насоки за работа од страна на раководителите на Складовите, кои не се во 
согласност со интерните акти, постоечката систематизација и описите на 
работни места се со цел зајакнување на контролните механизми и функцијата 
на приватното обезбедување. 
 
Наод бр. 2: Постоечките описи на работни места за вработените во Секторот 
за безбедност не опфаќаат значајни елементи од постоечкото работење во 
делот на приватното обезбедување на следниве работни места: раководител, 
шифра 10, во П.Е. 874; шеф на одделение, шифра 22, во П.Е. 877; командир - 
пожарникар I категорија, шифра 127, командир - пожарникар II категорија, 
шифра 180, пожарникар -  обезбедувач, шифра 218, П.Е. 8721, П.Е.8722, 
П.Е.8725, П.Е.8727, П.Е. 8791, П.Е.8792, П.Е.8793, П.Е.8795, П.Е. 8796, 
П.Е.8797, П.Е.8798, П.Е.8799. Командирот - пожарникар и пожарникарите - 
обезбедувачи во Управната зграда имаат ист опис на работни места со 
командирот - пожарникар и пожарникарите обезбедувачи во Складовите, а 
истите извршуваат различни работни задачи.Описите на работните места не го 
опфаќаат следново:  

- не е наведена работната обврска (задолжение) на раководителот на 
Секторот за безбедност како да спроведува контрола во делот на 
приватното обезбедување; 

- не е дефинирана обврската на раководителот на Секторот за 
безбедност да изработува и доставува Годишен извештај за 
работењето каде е опфатено приватното обезбедување; 

- не е детално наведено како шефот на одделението за приватно 
обезбедување и одбрана ги спроведува контролите на вработените 
во Едниците за заштита од пожари и приватно обезбедување и кого 
известува за резултатите од спроведените контроли; 

- не е дефинирана обврската на шефот на одделението за приватно 
обезбедување и одбрана да изработува и доставува месечен 
извештај до раководителот на Секторот за безбедност за примените 
и проверени месечни планови и месечни извештаи за работа 
доставени од командирите - пожарникари; 

- не се детално наведени книгите за евиденција на влез и излез на 
трговски стоки, вработени, надворешни лица, возила, основни 
средства, за примопредавање на смена, оружје, пп апарати,  
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      тотализатори, одржување,  кои се водат од страна на вработените во     
      Управна зграда и Складовите; 
- не е наведена обврската на командирот - пожарникар како да 

спроведува контрола на книгите за евиденцијата на влез и излез и 
истата да ја потврди со своерачен потпис; 

- не е наведена обврската на командирот - пожарникар да спроведува 
контрола на направената обиколка од страна на пожарникарите - 
обезбедувачи во Управната зграда и Склад и истата да ја потврди со 
своерачен потпис; 

- не e опфатена обврската на командирот - пожарникар да изготвува 
писмен запис за направената проверка на исправноста и 
одржувањето на оружјето; 

- не постои обврска на командирот - пожарникар да спроведува 
вонредни контроли на работењето на пожарникарите - обезбедувачи 
и за контролата да изготви писмен запис; 

- детално не се наведени интерните акти на Друштвото кои се 
однесуваат на приватното обезбедување и заштита на личните 
податоци: „Упатството за утврдување надлежности за работите на 
единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“, 
„Упатството  за работа на пожарникарите - стражари во Управната 
зграда на „Макпетрол“ А.Д. -  Скопје за време на сместување на 
дневниот пазар на трезорот“, „Правилник за работната облека и за 
ознаката на работната облека на работниците за обезбедување“, 
„Правилник за начинот на вршење на видео надзор во „Макпетрол“ 
А.Д. - Скопје“. 

 
Препорака бр.2: Раководното лице во Сектор за безбедност - Дирекција за 
големопродажба да изготви описи на работни места кои ќе го опфатат 
целокупното работење со посебен акцент на контролните активности во делот 
на приватното обезбедување за: раководител, шифра 10, во П.Е. 874; шеф на 
одделение, шифра 22, во П.Е. 877; командир - пожарникар I категорија, шифра 
127, командир - пожарникар II категорија, шифра 180, пожарникар - 
обезбедувач, шифра 218, П.Е. 8721, П.Е.8722, П.Е.8725, П.Е.8727, П.Е. 8791, 
П.Е.8792, П.Е.8793, П.Е.8795, П.Е. 8796, П.Е.8797, П.Е.8798, П.Е.8799. 
Раководното лице во Секторот за безбедност при изготвувањето на описите на 
работни места да направи дистинкција помеѓу описите на работни места на 
вработените во Управна зграда и вработените во Складовите. Изготвените 
описи да се достават на разгледување и одобрување до директорот на 
Дирекцијата за големопродажба, за одобрените описи вработените 
задолжително да бидат запознаени. 
 
Наод бр. 3: Постои „Упатство за утврдување надлежности за работите на 
единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“, донесено на 
16.09.2002 година, потпишано од директор на Дирекцијата за заштита, но 
истото не е во согласност со: законската регулатива, „Правилникот за 
организација и систематизација на работните места во „Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје“ и не опфаќа значајни елементи од постоечкиот начин на работење на  
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Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување. Неусогласености 
со законската регулатива и систематизацијата на Друштвото: 

 насловот на упатството, називите на работните места на 
работниците и на организационите единици не се во согласност со 
постоечката законската регулатива и систематизација во 
„Макпетрол“ А.Д - Скопје; 

 називот на Дирекцијата за заштита и одговорното лице што го 
одобрило упатството не постои во важечката систематизација на 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје; 

 во членот 1 од упатството е наведено: „Со ова Упатство 
поблиску се утврдуваат надлежностите на единиците за 
заштита од пожари и физичко обезбедување во Складовите на 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ и со истото не е опфатено приватното 
обезбедување во Управната зграда; 

 во делот на работните обврски на командирот - пожарникар и 
пожарникар - обезбедувач во точка (б) Физичко обезбедување не 
се наведени работните обврски на вработените на приватното 
обезбедување во Управната зграда; 

 во упатството е наведено: „Користи безбедносно - техничка 
опрема и уреди (доколку ги има на располагање) заради 
спречување на неовластено влегување во складот“, но не се 
детално наведени начинот на вршење на видео надзор преку 
системите за видео надзор (аналогни и IP системи) од страна на 
командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи. 

Неусогласеност на Упатството со постоечкиот начин на работење на 
вработените во приватното обезбедување: 

 не постојат писмени насоки за содржината и елементите на 
месечниот план и месечен извештај; 

 неунифицираност на рачната евиденција, не постојат писмени 
насоки за содржината и елементите за водење на истата (детално 
не се наведени сите книги и списоци кои се употребуваат);  

 не се евидентира влез и излез на вагон цистерни; 

 не постојат писмени насоки за евидентирање на влез и излез на 
основните средства и ситен инвентар во Управна зграда, Склад и 
Полнилница;  

 не постојат писмени насоки за контрола на рачната евиденција од 
страна на командирот - обезбедувач со документи спецификација 
и дневен преглед на отпрема на деривати за складови и 
полнилница и управна зграда; 

 не постојат писмени насоки за контрола од страна на командирот - 
обезбедувач за направените обиколки; 

 не постојат писмени насоки за како и на колку време да се 
спроведува контрола на оружјето и направената контрола да се 
потврдува со записник; 

 не постојат писмени насоки за спроведување периодични 
вонредни контроли потврдени со записник од страна на  
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командирот - пожарникар за работењето на пожарникарите – 
обезбедувачи. 

 
Препорака бр. 3: Раководното лице во Сектор за безбедност - Дирекција за 
големопродажба да го измени „Упатството за утврдување надлежности за 
работите на единиците за заштита од пожари и за физичко обезбедување“ 
каде истото ќе биде целосно усогласено со постоечката законска регулатива 
и „Правилникот за организација и систематизација на работните места во 
„Макпетрол“ А.Д. - Скопје“, воедно и ќе го опфати целокупното работење на 
Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување со посебен 
акцент на: 

 усогласување на насловот на упатството, називите на работните места 
и  организационите единици на приватното обезбедување со 
постоечката законска регулатива и систематизација во Друштвото; 

 упатството да биде потпишано, односно одобрено од директорот на 
Дирекцијата за големопродажба, согласно посточката систематизација 
во Друштвото; 

 дополнување на опфатот на упатството со одредби кои се однесуваат 
на приватното обезбедување во Управната зграда; 

 дополнување на опфатот на упатството со одредби кои се однесуваат 
на извршувањето на физичкото обезбедување од страна на командирот 
– пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи во Управната зграда; 

 упатството да содржи одредби што ќе се однесуваат за начинот на 
вршење на видео надзор преку системите за видео надзор (аналогни и 
IP системи) од страна на   командирот - пожарникар и пожарникарите - 
обезбедувачи; 

 писмени насоки за содржината и елементите на месечниот план и 
месечен извештај; 

 унифицирање на рачната евиденција и писмени насоки за содржината и 
елементите за водење (детално да се наведат сите книги и списоци кои 
се употребуваат);  

 евидентирање на влез и излез на вагон цистерни; 

 евидентирање на влез и излез на основните средства и ситен инвентар 
во Управна зграда, Склад и Полнилница; 

 писмени насоки за спроведување контрола на рачната евиденција од 
страна на командирот - пожарникар со документи спецификација и 
дневен преглед на отпрема на деривати за Складови, Полнилница и 
Управна зграда; 

 писмени насоки за спроведување контрола од страна на командирот - 
пожарникар за направените обиколки од страна на пожарникарите - 
обезбедувачи; 

 писмени насоки како и на колку време се спроведува контрола на 
оружјето и направената контрола да се потврдува со записник; 

 писмени насоки за спроведување периодични вонредни контроли 
потврдени со записник од страна на командирот - пожарникар врз 
работењето на пожарникарите -  обезбедувачи. 
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Разгледаното и одобреното упатство, од страна на директорот на Дирекцијата 
за големопродажба, да биде доставено и потпишано од инволвираните лица 
односно, вработените во Сектор за безбедност. 
 
Наод бр. 4: Постои „Упатство за работа на пожарникари - стражари во Управна 
зграда за време на сместување на дневниот пазар на трезорот“ со архивски бр. 
0702 - 2731/1 од 28.03.2011 година, потпишано од директорот на Дирекцијата 
за сурова нафта нафтени деривати и гас - Големопродажба и директорот на 
Дирекцијата за сурова нафта нафтени деривати и гас - Малопродажба, истото 
е доставено до вработените и потпишано од нивна страна, но не ја опфаќа 
постапката за обезбедување присуство на вооружено лице вработен во 
Единицата за приватно обезбедување при изнесување на готовината од 
трезорот. Називите на работните места на работниците за приватно 
обезбедување во Управната зграда и организационите единици наведени во 
упатството не се во согласност со постоечките називи во важечката 
систематизација на Друштвото. 

Во постапка е измена на постоечките процедури кои се однесуваат на 
примопредавање, транспорт и сместување на дневниот пазар во трезор, која ќе 
доведе до измени во начинот на постапување на вработените во Единиците за 
заштита од пожари и приватно обезбедување во Управна зграда за време на 
сместување на дневен пазар во трезор. 
 
Препорака бр.4:Директорот на Дирекцијата за големопродажба, по стапување 
во сила на новата процедура за примопредавање, транспорт и сместување на 
дневниот пазар, да ги извести вработените во Единиците за заштита од пожари 
и приватно обезбедување во Управна зграда дека постоечкото „Упатството за 
работа на пожарникарите - стражари во Управната зграда на „Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје“ за време на сместување на дневниот пазар на трезорот“, престанува да 
важи и се става вон сила4. Нема согласност од раководството. 
 
Наод бр. 5: Согласно доставените описи за работни места: шифра 180, 
командир - пожарникар II категорија и шифра 127 командир - пожарникар I 
категорија во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување, каде 
е наведена обврската внесот на остварени работни часови да го изготват 
во образецот за остварени ЛД часови, но од направената проверка 
внатрешната ревизија утврди дека внесот се изготвува рачно, а не во 
постоечката електронска апликација каде што се пополнува образецот за 
остварени ЛД часови. Командирите – пожарникари немаат пристап  во 
електронската апликација самостојно да направат внес на податоци во 
официјалниот образец за ЛД часови.  

Во постоечката апликација постои електронска евиденција за внесен 
месечен распоред за следниве организациони единици: П.Е 8722 Склад Велес, 
П.Е 8725 Склад Кочани, П.Е 8795 Склад Тетово, П.Е 8796 Склад Гостивар, П.Е 
8798 Склад Битола и П.Е 8799 Склад Прилеп, додека електронска евиденција  
 

                                                 
4 Коментар на директорот на Дирекција за Големопродажба: Постоечкото упатство ќе се стави вон сила, бидејќи постои 

промена на процедура. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост. 
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за внесен месечен распоред не постои за: П.Е 8721 Склад Кавадарци, П.Е 8727 
Управна зграда, П.Е 8791 Склад Илинден, П.Е 8792 Полнилница Миладиновци, 
П.Е 8797 Склад Охрид и П.Е 8793 Склад Маџари. Командирите - пожарникари 
немаат пристап во електронската апликација самостојно да направат внес на 
податоци за месечниот распоред за работа.  

 
Препорака бр. 5: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и 
достави барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба, со кое ќе се 
овозможи пристап на командирите - пожарникари во апликацијата за внес на 
ЛД часови, се со цел истите да ги внесат остварените работни часови и 
месечниот распоред за вработените во Единиците за заштита од пожари и 
приватно обезбедување. Електронски обработениот образец за ЛД часови 
командирите - пожарникари да го потврдат со своерачен потпис и истиот да го 
достават за одобрување до раководителот на Сектор за безбедност. 
 
Наод бр. 6: Пожарникарите - обезбедувачи во Склад Кочани водат уредна 
евиденција за клучевите од работните простории, но пожарникарите - 
обезбедувачи во Склад Илинден, Управната зграда, Склад Кочани и Склад 
Прилеп не водат Регистар за клучеви од службените простории и возила. 
Пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден, Управната зграда и Склад 
Прилеп не водат евиденција и не прават примопредавање на клучевите и 
нивните дупликати што претставува нивна работна обврска согласно 
одредбите од постоечкото „Упатство за утврдување на надлежностите на 
работните единици за заштита од пожари и за физичко обезбедување“. 
Командирот - пожарникар и пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден и 
Управната зграда немаат пристап до сите  работни простории и објекти. 
 
Препорака бр. 6: Командирите - пожарникари да направат проверка на 
клучевите од работните простории и службените возила во Управната зграда, 
Складовите и Полнилница, констатираната состојба да ја евидентираат со 
документ записник и за оние клучеви што недостасуваат да поднесат барање 
за изготвување нови до раководителот на Секторот за безбедност, кој истото ќе 
го провери и достави на разгледување и одобрување до директорот на 
Дирекција за големопродажба. За состојбата и комплетноста на клучевите да 
се грижат командирите - пожарникари и пожарникарите обезбедувачи и за 
истите да водат редовна евиденција.  
 
Наод бр. 7: Внатрешната ревизија при проверката на рачната евиденција на 
Книгите за излез на бели деривати во Склад Илинден утврди грешки во 
рачната евиденцијата и тоа: при внесување на регистрации на авто - цистерни, 
при внесување на количина на деривати при излез на авто - цистерни, при 
внесување на број на доставница, две доставници заведени под еден исти 
број, при неевидентирање излез на авто - цистерни со деривати, како и 
несовпаѓање на рачната евиденција за излез на авто - цистерни која ја води 
приватното обезбедување со електронската евиденција Дневен преглед на 
отпрема на деривати. За влезот на празни авто - цистерни во Склад Илинден 
пожарникарите - обезбедувачи не водат евиденицја и покрај тоа што постои 
колона за внесување на време на влез во книгата за излез на бели деривати. 
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Препорака бр. 7: Раководните лица во Дирекција за големопродажба - Сектор 
за безбедност и Скопје - работна единца  да овозможат електронска 
евиденција на влез и излез на автоцистерни, товарни возила и службени 
возила во Склад Илинден и Складовите каде што постои потреба за тоа, се со 
цел да се зајакнат контролите и избегнат грешките во рачната евиденција. 
Командирите - пожарникари и пожарникарите - обезбедувачи задолжително да 
водат евиденција за влезот на празни автоцистерни во Складовите. 
 
Наод бр. 8: Пожарникарите - обезбедувачи во П.Е 8791 Единица за заштита од 
пожари и приватно обезбедување во Склад Илинден, не водат евиденицја за 
влез и излез на вагон - цистерни и не задржуваат примерок од 
документацијата. 
 
Препорака бр. 8: Вработените во Единицата за заштита од пожари и приватно 
обезбедување во Склад Илинден задолжително да водат евиденција за влезот 
и излезот на вагон цистерните, а раководните лица во Дирекцијата за 
големопродажба - Сектор за безбедност и Скопје - работна единица да им ја 
овозможат потребната документација за евидентирање на влез и излез на 
вагон цистерните.  
 
Наод бр. 9: Апаратите за електронска евиденција на вработените во Склад 
Илинден и Управната зграда се наоѓаат во непосредна близина на 
портирницата на приватното обезбедување, додека апаратите за електронска 
евиденција на вработените во Складовите Кочани и Прилеп не се лоцирани на 
влезот во непосредна близина на портирницата, односно истите се наоѓаат во 
работните простории на Складовите. 
 
Препорака бр. 9: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и 
достави  барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба за 
дислокација на апаратите за електронска евиденција на влез и излез на 
вработените во Складовите, каде што апаратите не се поставени на самиот 
влез во непосредна близина на портирниците, се со цел вработените во 
Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување да водат строга 
контрола за влез и излез во Складовите. 
 
Наод бр.10: Како дел од техничкото обезбедување во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје 
функционира систем за видео надзор во следниве организациони единици: 
Склад Илинден, Управната зграда и Полнилница Миладиновци, додека во 
Склад Кавадарци, Склад Велес, Склад Маџари, Склад Тетово, Склад Гостивар, 
Склад Охрид и Склад Битола не постои систем за видео надзор. Во описот на 
работно место шифра 180, командир - пожарникар II категорија  како обврска е 
наведено „Ја проучува безбедноста на објектот и дава предлози за неговото 
подобрување - (периодично)“, но при теренската проверка не беа доставени 
предлози. Во објектите каде не постои систем за видео надзор намалени се 
можностите за дејствување на приватното обезбедување, во делот на 
спроведување превентивни и детективни контроли, кои допринесуваат за 
загрозување на безбедноста и зголемување на ризикот во работењето. 
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Препорака бр. 10: Командирите - пожарникари да достават предлог за 
подобрување на заштитата на објектите од аспект на техничкото 
обезбедување, согласно своите работни задолженија до раководителот на 
Сектор за безбедност кој задолжително ќе направи анализа на техникото 
обезбедување - на објектите и ќе достави предлози за подобрување на 
безбедноста на Складовите до директорот на Дирекција за големопродажба, се 
со цел зголемување на ефикасноста на приватното обезбедување во делот на 
контрола на пристап, детекција, покриеност и навремена реакција при 
нарушување на безбедноста. Нема согласност од раководството. 
 
Наод бр. 11: Согласно „Упатство за утврдување на надлежностите на 
работните единици за заштита од пожари и за физичко обезбедување“ во член 
3 точка 3, пожарникар - работник во делот (б) наменет за физичко 
обезбедување, “вработениот има обврска да ги отчукува контролните 
часовници според планот за користење на часовниците“, но внатрешната 
ревизија при теренската проверка го утврди следново: контролниот часовник во 
Склад Илинден не е во функција поради дефект и не постои план за обиколки, 
во Управната зграда не постои контролен часовник и план за обиколки, во 
Склад Кочани постои контролен часовник, постои документ распоред за 
отчукување на контролниот часовник во втора и трета смена кој е со важност 
од 01.02.2008 година и во Склад Прилеп не е во функција контролниот 
часовник и не постои план за обиколки. Направените обиколки од 
пожарникарите - обезбедувачи во Склад Илинден, Управна зграда и Склад 
Прилеп не можат да се потврдат и да се спроведе контрола на истите воедно и 
не се изготвува план за обиколки. 
 
Препорака бр. 11: Раководното лице во Сектор за безбедност да изготви и 
достави барање до директорот на Дирекцијата за големопродажба за 
надградување на постоечкиот начин на евидентирање на направените 
обиколки преку контролен часовник, односно да се воведе електронска 
евиденција за направените обиколки од страна на пожарникарите - 
обезбедувачи во Складовите и Управната зграда, која задолжително ќе се 
следи од командирите - пожарникари, а контрола ќе спроведува шефот на 
одделение за приватно обезбедување и одбрана и за евентуални 
неправилности ќе го известува раководителот на Секторот за безбедност. 
Командирите - пожарникари задолжително да изготвуваат план за обиколки кој 
периодично ќе се менува и за истиот ќе постои документ - запис потпишан од 
одговорното лице. 
 
Наод бр. 12: Согласно важечките описи на работни места со шифра 180, 
командир - пожарникар II категорија и шифра 127 командир - пожарникар I 
категорија во Единиците за заштита од пожари и приватно обезбедување и 
„Упатство за утврдување на надлежностите на работните единици за заштита 
од пожари и за физичко обезбедување“, постои следнава обврска: „Работи на 
подобрување на увежбаноста и на психо - физичката подготвеност на 
вработените за обезбедување лица и имот, за интервенција во случај на 
потреба (периодично); Стручно се усовршува и врши обука на вработените 
од единицата за обезбедување лица и имот (периодично)“, но внатрешната  
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ревизија утврди дека не постои потврда дека командирите - пожарникари и  
пожарникарите - обезбедувачи работат на подобрување на психо - физичката 
подготвеност и посетиле дополнителни обуки за стручно усовршување во 
делот на приватното обезбедување. 
 
Препорака бр. 12: Раководното лице во Секторот за безбедност да обезбеди 
услови за проверка и подобрување на психо - физичката подготвеност, воедно 
и да овозможи дополнителни обуки за стручно усовршување во делот на 
приватното обезбедување за командирите - пожарникари и пожарникарите - 
обезбедувачи вработени во Еднициите за заштита од пожари и приватно 
обезбедување се со цел нивно стручно усовршување заради поефикасна 
заштита на лицата, имотот и средствата на Друштвото. За проверката и за 
подобрувањето на психо - физичката подготвеност да постои писмен документ 
потпишан од одговорно лице5. Нема согласност од раководството. 
 

3. Управување со залиха на трговска стока во „Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје 
 

Наод бр. 1: Сектор План и анализа согласно барањата на стандардот ISO 9001 
- 2008 има изготвено интерна процедура ПР.01.01 - Планирање каде е опишан 
начинот на изработка на Годишниот план за работењето на „Макпетрол“ А.Д. - 
Скопје, кој се базира на податоците кои ги доставуваат сите дирекции и Сектор 
човечки ресурси до Дирекција за финансии - Сектор План и анализа. 
Податоците содржат информации за набавка и продажба на нафтени деривати 
и останати стоки на мало и големо, податоци за предвидени цели кои се 
планираат да се остварат, анализа на пазарот, динамика на производство и 
продажба на биодизел, стратегија за маркетинг и продажба, услови на 
стопанисување, опкружување, асортиман на артикли, податоци за компјутерска 
опрема за потребите на Друштвото во наредниот период, податоци за 
количеството на автомобилите, моторциклите, резервни делови, компјутери и 
компјутерска козметика. Но, планирањето на залихата на трговски стоки, како 
составен дел од процесот на набавка и продажба во сите сегменти од 
деловното работење, не се опфатени во ПР.01.01 - Планирање и Планот за 
работење на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.  
 
Препорака бр. 1: Одговорните лица во Дирекција за финансии, односно 
Сектор План и анализа, како носители на процедурата ПР.01.01 - Планирање, 
истата да ја надополнат со сегменти наменети за планирање на залихите на 
трговски стоки со состојба на почетокот на годината и со крајот на секој месец 
од истата; залихите на трговски стоки да се планираат на ниво на група на 
план; залихите на трговски стоки на енергенси, да се планираат само во 
физички обем, односно сведени на споредлива  едининечна мерка (метан во  
 
 

                                                 
5 Коментар на директорот на Дирекција за Големопродажба: Наведената активност ќе се корегира при ажурирање на 

упатството и ќе се достави допис до Сектор за Човечки ресурси за да не биде составен дел од новите описи на 
работни места на вработените во Сектор за безбедност. Внатрешната ревизија го прифати коментарот во целост. 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201-  
10.6.2017 год.      

                               ПРЕДЛОГ                                       

Врз основа на членoвите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членовите 38 и 65 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието 
на ,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата над управувањето и раководењето со Друштвото  

во 2016 година 

Член 1 

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од 
контролата во кој ги соопштува: 

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето 
со Друштвото за 2016 година; 

2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со 
Друштвото за 2016 година и 

3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните 
сметки за 2016 година. 

СЕ УСВОЈУВА. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201-  
10.6.2017 год.             

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на 
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на  
Друштвото во 2016 година 

Член 1 

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 
2016 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, 
поименично и поединечно овде наведени : 

1. Јосифовски Андреја - претседател 

2. Лекиќ Саша - член 

3. Трповски Јован - член 

4. Јосифовски Ристо - член 

5. Забазноска Мери - член 

6. Доневски Зоран - член 

7. Георгиевски Љупчо - член 

8. Бошковски Сашо - член 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 

СОБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИ   2017
239



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201- 
10.6.2017 год.  

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на 
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на  
Друштвото во 2016 година 

Член 1 

Се одобрува работата во 2016 година на членовите на Надзорниот 
одбор на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде 
наведени : 

1. Веселински Станко - претседател 

2. Данова Оливера - член 

3. Трифунов  Звонко - член 

4. Левески Дејан - независен член 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ  НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0202 –   
10.6.2017                                                                              ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговски 
друштва и членот 38 и членот 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – 
Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана 
на 10.6.2017 година, донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото 
за 2016 година  

Член 1 

Тековната добивка за 2016 година во вкупен износ од 
376.788.154 денари се распоредува на: 

1. Дел за покривање загуба од минати години   30.245.391 ден.
2. Дел за задолжителна општа резерва 18.839.408 ден.
3. Дел за исплата на дивиденда 3,175%   112.382.000 ден.
4. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп  171.010.355 ден. 
5. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор  7.396.000 ден.
6. Дел за исплата на раководните лица  1.915.000 ден.
7. Дел за исплата на вработените 35.000.000 ден.

Дивидендата искажана во точката 3 ќе се исплати во бруто 
износ заокружен на 1.000 денари по акција со примена на среден курс од 
61,6 денари за 1 € сметан на номиналната вредност на акцијата од 511,29 €. 

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди 
критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката 
наменет за членовите на УО. 

 Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди 
критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката 
наменет за раководните лица и вработените. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0202 –  
10.6.2017                                                                              ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските 
друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, 
Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 
10.6.2017 година, донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 
година (Дивиденден календар) 

Член 1 

     На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање 
на дивиденда во висина од 112.382.000 денари бруто, односно 1.000
денари бруто за една акција. 
          Дивидендата ќе биде исплатена во пари. 

Член 2 

За датум на пресек на акционерската книга според која се 
определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда 
се утврдува 12.7.2017 година.

Член 3 

За последен ден на тргување со право на дивиденда се утврдува 
07.7.2017 година.

Член 4 

За прв ден на тргување без право на дивиденда се утврдува 
10.7.2017 година.

Член 5 

Исплата на дивидендата ќе се изврши до 30.9.2017 година.

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0202 –  
10.6.2017                                                                              ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и 
членот 19 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ 
Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за стекнување сопствени акции со откуп 

Член 1 

Од распоредените средства за посебни резерви за купување 
на сопствени акции, во износ од 171.010.355 денари, се одобрува купување 
сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на 
Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 15.000 денари, а по 
највисока просечна цена за една акција од 60.000 денари. 

Член 2 

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе 
биде во согласност со законските прописи, во корист на „ Макпетрол “ А.Д. – 
Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XXI. СОБРАНИЕ 
   Бр. 0201-_________ 
   10.6.2017 год.        ПРЕДЛОГ   

Врз основа на членот 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските 
друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје,  
Собранието на ,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница одржана на 
10.6.2017 година, донесе

О   Д   Л   У   К   А 

за отповикување на членовите на Надзорен одбор  
на Друштвото 

Член 1 

           Поради истекот на времето за кое што се избрани, се отповикуваат 
досегашните членови на Надзорниот одбор на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје, со 
18.6.2017 година, и тоа : 

            1. Станко Веселински    
            2. Оливера Данова 
            3. Звонко Трифунов 
            4. Дејан Левески 

Член 2                                                 

           Да се овласти регистрационен агент да поднесе пријава за бришење 
на членовите на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при 
Централниот регистар на Р.Македонија. 

     Член 3 

           Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ  НА  СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XXI. СОБРАНИЕ 
   Бр. 0201-_________ 
   10.6.2017 год.        ПРЕДЛОГ   

Врз основа на членот 383 став 1 точка  3 и членот 387 од Законот за 
трговските друштва, а во врска со членот 38 од Статутот на ,,Макпетрол” 
А.Д-Скопје, Собранието на  ,,Макпетрол”  А.Д. – Скопје на XXI седница, 
одржана на 10.6.2017 година, донесе

О   Д   Л   У   К   А 

за избор на членови на Надзорниот одбор 
 на Друштвото 

Член 1                                                  

           За членови на Надзорниот одбор на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје, со 
мандат од 6 (шест) години, сметано од 19.6.2017 година, се избираат: 

1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

Член 2 

         Од избраните членови на Надзорниот одбор во членот 1 на оваа 
одлука за независен член се назначува ___________________________. 

  Член 3 

         Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со 
Статутот и Законот.    

Член 4                                                

Да се овласти регистрационен агент да поднесе пријава за упис на 
избраните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при 
Централниот регистар на Р.Македонија. 

    Член 5 

         Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
  XXI. СОБРАНИЕ 
   Бр. 0201-_________ 
   10.6.2017 год.        

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членот 365 од Законот за трговските друштва, а во 
врска со членот 68 од Статутот на ,,Макпетрол” А.Д-Скопје, Собранието на  
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе

О   Д   Л   У   К   А 

за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор 

Член 1                                                  

         На членовите на Надзорниот одбор им се определува награда со 
месечен паушал во нето износ од  40.000 денари.     

 Член 2 

           Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201- 
10.6.2017 год.  

ПРЕДЛОГ 

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на  
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на 
Друштвото за 2017 година 

Член 1 

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 
година се именува ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје.                         

 Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ 
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IZJAVA OD OVLASTEN REVIZOR 

 

 

Jas Apostolovski Du{ko Ovlasten revizor vraboten vo Bend Revizija i Konsalting DOO 

Tetovo, pod polna (materijalna, moralna i krivi~na) odgovornost izjavuvam deka nemam 

konflikt na interesi so “MAKPETROL” AD Skopje  i deka vo poslednite tri godini ne 

sum daval konsultantski uslugi na “MAKPETROL” AD Skopje   vo smisla na Pravilnikot 

za podetalno propi{uvawe na uslovite  i potrebnata dokumentacija za ispolnuvawe na 

uslovite za ovlasten revizor koj dava mislewe vo postapka za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana. 

                   Izjavil:  

Tetovo  20.04.2017godina           Ovlasten revizor:Du{ko Apostolovski 
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IZVE[TAJ ZA ANGA@MAN ZA RAZUMNO UVERUVAWE VO POSTAPKA ZA 

ODOBRUVAWE NA  ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA  

 

 

Do 

Sobranieto na akcioneri na  

“MAKPETROL” AD Skopje     

 

 

1. Izve{taj  na nezavisniot revizor za razumno  uveruvawe  

 

Nie bevme anga`irani od   “MAKPETROL” AD Skopje  za da izvr{ime Anga`man za 

razumno uveruvawe  i da izdademe zaklu~ok vo vrska so Predlog odlukata za odobruvawe 

na delovna sorabotka (zdelka) so OILKO KDA - Skopje (vo ponatamo{niot tekst:   

zdelka so zainteresirana strana)  za Godi{noto  Сobranie na аkcioneri za 2017 godina za 

odobruvawe na  zdelka  so zainteresirana strana.   

 

1.1. Identifikuvawe i opis na informaciite za predmetnata materija - Predmet 

na  Zdelka so zainteresirana strana 

 

“MAKPETROL” AD Skopje  ostvaruva delovna sorabotka so “OILKO” KDA Skopje   

pri {to “MAKPETROL” AD Skopje }e koristi uslugi   за транспорт vo vrednost od 

okolu  336.360.000,00 denari, zakup на transportni sredstva (vagon cisterni, cisterna i 

poluprikolki ADRT PED SHMITZ CARGOBULL za transportirawe na baterii so boci za 

komprimiran priroden gas) vo vrednost od okolu 28.000.000,00 denari, zakup na deloven 

prostor vo vrednost od okolu 300.000,00 denari i kupuvawe na drugi stoki i uslugi vo 

vrednost od okolu 5.000.000,00 denari ili vkupno 369.660.000,00 denari.  

 

“OILKO” KDA Skopje  se javuva kako kupuva~ na nafteni derivati vo iznos od 

85.000.000,00 denari, drugi stoki i  uslugi  i toa, rezervni delovi i potro{en materijal 

vo vrednost od okolu 15.000.000,00 denari, uslugi preku verna karti~ka vo vrednost od 

okolu 5.000.000,00 denari i  ostanati stoki i uslugi vo vrednost od okolu 18.000.000,00 

denari  ili vkupna vrednost od 123.000.000,00 denari.  

Vkupna vrednost na zdelkata iznesuva 492.660.000,00 denari. 

 
Spored sodr`inata ovaa Zdelka so zainteresirana strana  spored ~len 460a to~ka (1)  od 

Zakonot za trgovski dru{tva pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno povrzani 

zdelki, no spored poslednite revidirani godi{ni finansiski izve{tai pretstavuva 

6.56% od vrednosta na aktivata na dru{tvoto zna~i ne nadminuva 10% od aktivata.  

 

-  Zabele{ka: spored revidiranite FI na “MAKPETROL” AD Skopje  iznosot na 

aktivata po FI za 2016 godina iznesuva 7.511.106.541,00       denari 

 

Ovoj anga`man vrz osnova na prethodnoto pretstavuva  Dogovorna revizija soglasno ~len 

4 to~ka 3  od Zakonot za revizija “Slu`ben vesnik na  РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 

138/14, 145/15 , 192/15 и 23/16) kade {to e navedeno: “Dogovorna revizija” e 

nezadol`itelno ispituvawe, postapki, proverki i uveruvawa na godi{nata smetka, 

finansiskite izve{tai, konsolidiranata godi{na smetka i na drugi finansiski 

informacii, koi se vr{at vrz osnova na dogovor vo soglasnost so Me|unarodnite 

standardi za revizija na IFAC i drugi relevantni objavi na IFAC prifateni i objaveni vo 

Republika Makedonija so cel da se izrazi mislewe, zaklu~ok ili uveruvawe vo vrska so 

nivnata vistinitost i nepristrasnost i nivnata usoglasenost so prifatenata i druga 

ramka za finansisko izvestuvawe. 
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Vremenskata to~ka za koja se odnesuva ocenkata ili mereweto na zdelkata e so datumot 

na Odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana, a  vremenskiot period na 

koj se odnesuva zdelkata  e period od edna godina.  

 

Spored sodr`inata ovaa zdelka pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno 

povrzani idni zdelki. Konkretnata  zdelka so zainteresirana strana koja e predmet na 

odobruvawe sodr`i perspektivni finansiski informacii predvideni so Planot na 

Dru{tvoto.   

 

Tabelarniot pregled na zdelkata e vo prodol`enie:  

 
Opis na Zdelkata so zainteresirana strana : 
I „MAKPETROL" AD како kupuva~ на стоки и  услуги Vrednost 2017 % 

1. Transportni uslugi 336,360,000,00 68.27% 

1.1. Prevoz na benzini i dizeli 210,511,884,00 42.73% 
1.2. Prevoz na avio gorivo  10,372,000,00 2.11% 
1.3. Prevoz na mazut 9.653.580,00 1.96% 
1.4. Prevoz na bitumen - 0.00% 
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG  76,998,800,00 15.63% 
1.6. Prevoz na Plinski Boci 12,433,500,00 2.52% 
1.7. Prevoz na Bio dizel 116,800,00 0.02% 
1.8. Ostanato 16.273.436,00 3.30% 
2. Zakup na deloven prostor 300,000,00 0.06% 
3. Zakup na transportni sredstva 28,000,000,00 5.68% 
4. Ostanati stoki i uslugi 5,000,000,00 1.01% 

Vkupno 369,660,000,00 75.03% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 
31.12.2016  7,511,106,541.00 

 
% od aktivata 4.92% 

    II MAKPETROL AD како prodava~ на стоки и  услуги 
  

5. Gorivo za vozila 85,000,000.00 17.25% 
6. Rezervni delovi i potro{en materijal 15,000,000.00 3.04% 
7. Uslugi preku Verna karti~ki 5,000,000.00 1.01% 
8. Ostanati stoki i uslugi 18,000,000.00 3.65% 

Vkupno 123,000,000,00 24.97% 

   Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 
31.12.2016  7,511,106,541,00 

 % od aktivata 1.64% 
 

   SE VKUPNO 492,660,000,00 100,00% 

Vkupna aktiva spored bilansot na sostojba od 
31.12.2016,  7,511,106,541.00 

 % od aktivata 6.56% 
  

Vo  sporedbeniot pregled vo prodol`enie  se dadeni ostvarenite  zdelki pome|u dvete 

dru{tva vo periodot 2012 do 2016 godina na godi{no nivo kako i planirani i ostvareni 

zdelki po godini, identifikuvanite promeni i nivniot procent vo odnos na aktivata na 

dru{tvoto spored revidiranite finansiski izve{tai  za prethodnite godini.  

 

Ostvarenite  zdelki pome|u dvete dru{tva vo periodot 2012 do 2016 godina na godi{no 

nivo, identifikuvanite promeni,  kako i planirani i ostvareni zdelki po godini i 

nivniot procent vo odnos na aktivata na dru{tvoto spored revidiranite finansiski 

izve{tai  za prethodnata godina iznesuva: 
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I „MAKPETROL" AD како 

kupuva~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 

2012 godina 

Ostvareno  

vo 2013  

godina 

Ostvareno 

 vo 2014 

 godina 

Ostvareno vo 

2015 godina 

Ostvareno vo 

2016 godina 

Transportni uslugi 406,065,637 342,382,409 316227503 310757074 273877633 

Zakup na deloven prostor 248,553 236,344 237338 258742 258716 
Zakup na transportni sredstva 17,539,213 20,963,210 23883723 22920709 23986193 

Ostanati stoki i uslugi 

     
Vkupno 423,853,403 363,581,963 340,348,564 333,936,525 298,122,542 

 

II MAKPETROL AD како 

prodava~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 

2012 godina 

Ostvareno vo 

2013 godina 

Ostvareno 

 vo 2014  

godina 

Ostvareno vo 

2015 godina 

Ostvareno vo 

2016 godina 

Gorivo za vozila 82,382,391 68,049,265 68,446,583 73,215,137 69,598,495 

Rezervni delovi i potro{en 

materijal 
6,755,836 4,174,019 

6,784,442 11,283,788 9,294,531 

Uslugi preku Verna karti~ki 3,193,250 3,286,662 3,341,656 3,012,229 2,587,929 

Ostanati stoki i uslugi 3,031,143 2,995,846 3,336,927 9,854,016 11,327,166 

Vkupno 95,362,620 78,505,792 81,909,608 97,365,170 92,808,121 

KUMULATIVNA VREDNOST 

NA ZDELKATA 
519,216,023 442,087,755 

422,258,172 431,301,695 390,930,663 

IMOT (AKTIVA)  8,995,732,448 8,950,303,000 8,158,777,533 
    

7,430,008,000.00  

  

7,511,106,541.00  

% NA ZDELKA VO ODNOS NA 

IMOT 5.77% 4.94% 5.18% 5.80% 5.20% 

KUMULATIVNA VREDNOST 

NA ZDELKA PO ODLUKA 
914,500,000 572,250,000 483,250,000 

       

485,109,000.00  

     

551,207,100.00  

% NA ZDELKA REALIZIRANO 

PLANIRANO 56.78% 77.25% 87.38% 88.91% 70.92% 

% NA ZDELKA PO ODLUKA 10.17% 6.39% 5.92% 6.53% 7.34% 

      
I „MAKPETROL" AD како 

kupuva~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 

2012 godina 

Ostvareno vo 

2013 godina 

Ostvareno 

 vo 2014 

 godina 

Ostvareno vo 

2015 godina 

Ostvareno vo 

2016 godina 

Vkupen prihod 24,762,430,000 21,178,817,871 20,516,655,186 18,563,353,000 16,561,127,000 

% na u~estvo vo vkupen prihod 1.71% 1.72% 1.66% 1.80% 1.80% 

Vkupni rashodi 24,783,970,822 21,382,016,871 20,622,821,403 
       

18,531,252,000  

     

16,150,428,000  

% na u~estvo vo vkupni rashodi 1.71% 1.70% 1.65% 1.80% 1.85% 

II MAKPETROL AD како 

prodava~ на стоки и  услуги 

Ostvareno vo 

2012 godina 

Ostvareno vo 

2013 godina 

Ostvareno 

 vo 2014 

 godina 

Ostvareno vo 

2015 godina 

Ostvareno vo 

2016 godina 

% na u~estvo vo vkupen prihod 0.39% 0.37% 0.40% 0.52% 0.56% 

% na u~estvo vo vkupni rashodi 0.38% 0.37% 0.40% 0.53% 0.57% 

% na u~estvo  на вкупната зделка vo 

vkupen prihod 
2.10% 2.08% 2.06% 2.32% 2.37% 

% na u~estvo на вкупната зделка  vo 
vkupni rashodi 

2.09% 2.07% 2.05% 2.33% 2.42% 

 

 

Nefinansiskite informacii   kako {to e tehni~kata opremenost na vozilata osobeno 

vo delot na mernite instrumenti, izgradeniot sistem za sveduvawe na minimum na 

razlikite pri priem, potoa sistemot za centralizirano sledewe na site funkcii na 

vozila i poluprikolki kade {to se smesteni derivatite, se predmet na pogolemi 

inherentni ograni~uvawa otkolku finansiskite informacii, davaat pove}e 

kvalitativni karakteristiki na ovaa postapka i metodite za utvrduvawe na vrednosta na 

zdelkata.   
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1.2. Identifikacija na kriteriumite spored koja e oceneta predmetnata materija:  

– Висина на  трансакции 
   I „MAKPETROL" AD како 

kupuva~ на стоки и  услуги 
Vrednost 2017 % Kriterium 

1. Transportni uslugi        336,360,000.00  68.27% 

 

1.1. Prevoz na benzini i dizeli 

           

210,511,884.00  42.73% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od strana na 

Рegulatorna komisija za energetika 

1.2. Prevoz na Аvio gorivo  

             

10,372,000.00      2.11% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od strana na 

Рegulatorna komisija za energetika 

1.3. Prevoz na Мazut 

             

9.653.580.00  1.96% 

Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en dogovor so 

kraen potro{uva~ 

1.4. Prevoz na Бitumen 

                                     

-    0.00% 

Spored utvrdeni tarifinici i sklu~en dogovor so 

kraen potro{uva~ 

1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG  

             

76,998,800.00  15.63% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.6. Prevoz na Plinski Boci 

             

12,433,500.00  2.52% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

1.7. Prevoz na Bio dizel 

                   

116,800.00  0.02% 

Ovaa usluga za prevoz se javuva dokolku Makpetrol 

vr{i proda`ba na bio gorivo (FAME) franko 

kupuva~ i e sostaven del na proda`nata cena.  

1.8. Ostanato 

             

16.273.436.00  3.30% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

2. Zakup na deloven prostor 

                   

300,000.00  0.06% Spored sli~ni ceni na zakup  

3. Zakup na transportni 

sredstva 

             

28,000,000.00  5.68% 

Ne povisoko od dadena ponuda od avstriski operator i 

kvalitativni karakteristiki 

4. Ostanati stoki i uslugi 

               

5,000,000.00  1.01% 

Spored utvrdeni tarifinici i cena za avto den i 

prоse~ni ceni za razvoz do stanica i sklad 

Vkupno 

        

369,660,000.00  75.03%   

II MAKPETROL AD како 

prodava~ на стоки и услуги     Kriterium 

5. Gorivo za vozila          85,000,000.00  17.25% 

Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od strana na 

regulatorna komisija za energetika 

6. Rezervni delovi i potro{en 

materijal          15,000,000.00  3.04% 

Spored kalkulacija na Makpetrol АД za utvrduvawe 

na ceni 

7. Uslugi preku Verna karti~ki            5,000,000.00  1.01% 

Spored kalkulacija na Makpetrol АД za utvrduvawe 

na ceni 

8. Ostanati stoki i uslugi          18,000,000.00  3.65% 

Spored kalkulacija na Makpetrol АД za utvrduvawe 

na ceni 

Vkupno 

        

123,000,000.00  24.97%   

    
    

SE VKUPNO 

        

492,660,000.00  100.00%   

 

Struktura na kriteriumi 

OPIS % Izvor 

1. Ne povisoko od maksimalno utvrdenata od strana na regulatorna 

komisija za energetika 
62.11% Slu`ben vesnik na RM  

2. Spored utvrdeni tarifnici i sklu~en dogovor so kraen 

potro{uva~ 
1.96% Dogovori so krajni kupuva~i 

3. Spored utvrdeni tarifnici i cena za avto den i prose~ni ceni 

za razvoz do stanica i sklad 
22.47% 

Dogovor i tarifnici so va`nost vo 2016 i 

2017 godina i Podatoci od MAKAM TRANS 

4. Ne povisoko od dadena ponuda od avstriski operator i 

kvalitativni karakteristiki,  
5.68% Ponuda na operator 

5. Spored sli~ni ceni na zakup  0.06% Pazar 3 

6. Spored kalkulacija na Makpetrol za utvrduvawe na ceni  i 

izedna~enost so drugi kupuva~i  
7.71% Sporedba so drugi kupuva~i 

Vkupno 100.00%   

1. Regulirani ceni 64.07% 

 2. Nadvore{ni izvori- sporedbeni podatoci 35.93% 

 Vkupno 100.00% 
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Kriteriumite i karakteristikite se odnesuvaat samo na elementite na delovite od ovaa 

zdelka i korisnicite za koj e namenet izve{tajot. 

 

Kriteriumite se diskutirani na sostanok so malcinski akcioneri na 11.04.2017 

godina 

 

1.3. Vo Пredlog Оdlukata na “MAKPETROL” AD  Skopje se koristeni analizi i izvori 

na informacii i se upotrebeni slednite  metodi na vrednuvawe:  

 
1)    - Mеtoda na vrednuvawe na tro{oci plus  soglasno so Tarifni tablici kako sostaven 

del na Деловната соработка . So vakviot pristap e dobiena vrednost od  492.660.000,00 

denari vo 2017 godina.    

2)    - Metoda na vrednuvawe – Paket i blok ceni spored tipovi na transport spored 

relacija   i toa ednosmerna (polno vo eden pravec, a prazno na vra}awe); Radijalna 

relacija – so kru`no opslu`uvawe na pove}e punktovi i Cikli~na relacija- koja se 

sostoi od edna glavna i pove}e pomo{ni prstenesti relacii.  So vakviot pristap e 

dobiena vrednost od  492.660.000,00   denari.  

3)    - Metoda na vrednuvawe  na %  na u~estvo na transportni tro{oci vo odnos na 

ostvaren vkupen prihod i ostvareni rashodi vo izminatiot period primenet na 

planiranite iznosi vo 2017 godina. So vakviot pristap e dobiena vrednost od   

480.401.192,00 denari. 

4)    - Metoda na vrednuvawe  spored prose~ni ceni vo odnos na planirani koli~ini vo 

2017 godina. So vakviot pristap e dobiena vrednost od   499.422.671,00 denari. 
 

5) Vrz osnova na koristenite metodi na vrednuvawe  dobienata vrednost za predvidenite 

koli~ini  se dvi`i pome|u 480.401.192,00 i 499.422.671,00 denari.  
 

6) Site 4 upotrebeni metodi se zna~ajni i relevantni, no zaradi mo`nata fluktuacija na 

cenata na naftenite derivati krajniot iznos na zdelkata e utvrden soglasno so to~ka 7 

vo prodol`enie. 
 

7) Za opredeluvawe na krajniot iznos e koristen kriteriumot za utvrduvawe na 

vrednosta vrz osnova  na  Regulirani i sporedlivi pazarni ceni so drugi kupuva~i spored 

planiranite koli~ini  za transport na nafteni derivati i priroden gas vo delot na 

transport, najsoodveten ponuduva~ od aspekt na  zakup na vagon cisterni  i vozila za 

transport na priroden gas koga “MAKPETROL” AD  Skopje se nao|a vo uloga na kupuva~ 

i Regulirani i sporedlivi pazarni ceni  spored kalkulacija na Makpetrol AD vo uslovi 

koga “MAKPETROL” AD  Skopje se nao|a vo uloga na prodava~. So vakviot pristap 

vrednostite na zdelkata se sledni :  

 
Opis na Zdelkata so zainteresirana strana : 

I „MAKPETROL" AD како kupuva~ на стоки и  услуги Vrednost 2017 

1. Transportni uslugi 336,360,000,00 

1.1. Prevoz na benzini i dizeli 210,511,884,00 
1.2. Prevoz na avio gorivo  10,372,000,00 
1.3. Prevoz na mazut 9.653.580,00 
1.4. Prevoz na bitumen - 
1.5. Prevoz na Avtoplin i TNG  76,998,800,00 
1.6. Prevoz na Plinski Boci 12,433,500,00 
1.7. Prevoz na Bio dizel 116,800,00 
1.8. Ostanato 16.273.436,00 
2. Zakup na deloven prostor 300,000,00 
3. Zakup na transportni sredstva 28,000,000,00 
4. Ostanati stoki i uslugi 5,000,000,00 

Vkupno 369,660,000,00 
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II MAKPETROL AD како prodava~ на стоки и  услуги Vrednost 2017 

5. Gorivo za vozila 85,000,000.00 
6. Rezervni delovi i potro{en materijal 15,000,000.00 
7. Uslugi preku Verna karti~ki 5,000,000.00 
8. Ostanati stoki i uslugi 18,000,000.00 

Vkupno 123,000,000,00 

SE VKUPNO 492,660,000,00 

 

Kriteriumite i metodite na vrednuvawe  pri definirawe na zdelkata se vo prilog na 

ovoj izve{taj.  
 

1.4. Inherentni ograni~uvawa - ograni~uvawa koi postojat zaradi nemo`nost da se 

vlijae i kontrolira vkupniot deloven ambient, tehni~ki karakteristiki i 

opremenost na vozila,   efektivnost na internite kontroli i sli~no. 

 

- Otsutnosta na  perfekten pazar, vospostavena praksa  za sporedba  za razli~ni, no 

prifatlivi tehniki za merewe mo`e da rezultira  so materijalno razli~no 

vrednuvawe i mo`e da vlijae na sporedlivosta.  

- Spored sodr`inata ovaa zdelka  pretstavuva kumulativna vrednost na me|usebno 

povrzani idni zdelki. Konkretnata zdelka so zainteresirana strana koja e 

predmet na odobruvawe sodr`i perspektivni finansiski informacii 

predvideni so Planot na Dru{tvoto.  Zaradi vakvata sostojba   duri i da se slu~at 

nastanite koi se predvideni so hipoteti~kite pretpostavki vo odnos na 

predvidenata zdelka , sepak fakti~kite rezultati verojatno }e se razlikuvaat od 

proekcijata bidej}i drugi predvideni nastani ne se slu~uvaat kako {to se 

o~ekuva (fluktuacija na cenata na derivatite i fizi~ki obem na transport).  

- Флуктуација на цената на дериватите во 2015 и 2016  на почетокот на 2017 година 

 
1.5. Odgovornost na menaxmentot 

 

Stranite korisnici na zdelkata so zainteresirana strana se obelodeneti vo Predlog 

odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana. 

 
Zainteresiranite strani vo Zdelkata so zainteresirana strana se obelodeneti vo 

Zaklu~okot na Upravniot odbor br. 0202-5/4 i Izvestuvaweto na ^lenovite na  

Upravniot Odbor br. 0202-6/1 do Nadzorniot Odbor od 10.03.2017 godina kako  i 

Zaklu~okot na Nadzorniot odbor br. 0203-8/2 i  Izvestuvaweto na ~lenovite na 

Nadzorniot odbor  do Sobranieto  br. 0203-10/1 od 15.03.2017godina vrz osnova  Zakonot 

za Trgovski Dru{tva. 

 

Upravniot Odbor   na “MAKPETROL” AD Skopje  e odgovoren za podgotovka na Predlog 

Оdlukata za одобрување на  zделка со заинтересирана страна    vo soglasnost so 

kriteriumite na Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od vrednost, a 

posebno deka  : 

 

- zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi na 

zemjata 

- zdelkata so zainteresirana strana e fer odnosno vrednosta na zdelkata e 

utvrdena spored pazarnite uslovi vo soglasnost so va`e~kite propisi vo zemjata 

- vo zdelkata so zainteresirana strana  ne postoi nesrazmernost vo zaemnite 

davawa na stranite 

- vo zdelkata so zainteresirana strana  ne postojat nekoi drugi fakti i okolnosti 

koi bi mo`ele da pretstavuvaat osnov za pri~inuvawe na {тета 
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-  vo dosega{nite finansiski izve{tai na “MAKPETROL” AD Skopje  realno se 

prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani 

- od sogledanite rizik faktori pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana ne postojat indikacii od aspekt na mo`na izmama i 

manipulacija 

 

Odgovornosta vklu~uva i selekcija i primena na soodvetnite metodi i kriteriumi  za 

podgotovka na  predlogot za uveruvawe i upotreba na pretpostavkite i procenkite na 

individualnata odr`livost na   zaklu~ocite vo ramki na dadenite okolnosti. 

Odgovornosta vklu~uva i dizajnirawe i implementacija na sistemi i procesi 

relevantni za podgotovka na predlogot. 

 

1.6. Odgovornost na revizorot 

 

Na{a odgovornost e da sprovedeme anga`man za razumno uveruvawe so cel da dademe  

zaklu~ok vrz osnova na na{ata rabota vrz osnova na na{ite postapki za toa :  

 

- dali zdelkata so zainteresirana strana e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata,  

- dali zdelkata so zainteresirana strana e fer  odnosno dali vrednosta na zdelkata 

e utvrdena spored pazarni uslovi,  

- dali postoi nesrazmernost vo zaemnite davawa na stranite,  

- dali postojat i nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat 

osnov za pri~inuvawe  na {teta, 
- dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na dru{tvoto realno se prika`ani 

vrskite i zdelkite so zainteresirani strani,  

- dali i kakvi rizik faktori postojat pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana, osobeno od mo`na izmama i manipulacija.  

- da dademe Preporaka do malcinskite akcioneri dali da ja podr`at zdelkata so 

zainteresirana strana soglasno so Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na 

Pravilnikot za sodr`inata i formata na misleweto {to ovlasteniot revizor go 

dava vo postapkata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana kaj 

akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na berza (Sl. Vesnik na 

RM 182/2015) 

 

Nie  ja izvr{ivme na{ata rabota vo soglasnost so me|unarodniot standard za uveruvawe  

3000 vrz osnova na dobienite podatoci do 20.04.2017 godina. Ovoj standard bara od nas da 

gi ispolnime eti~kite barawa i da go planirame i izvr{ime anga`manot za razumno 

uveruvawe vrz osnova na materijalnite aspekti za da go izrazime na{iot zaklu~ok za 

anga`manot za   uveruvawe  за тоа дали   zделкаta  vo site materijalni aspekti e  vo 

soglasnost so kriteriumite na Zakonot za trgovski dru{tva i Zakonot za hartii od 

vrednost kako i da dademe preporaka do malcinskite akcioneri dali da ja poddr`at 

zdelkata so zainteresirana strana. 

 

Na{iot izve{taj e izgotven so cel da im pomogne na akcionerite na “MAKPETROL” 

AD Skopje  da ja ocenat  validnosta na Predlog Odlukata   vo odnos na odobruvawe na  

zdelka so zainteresirana strana vrz osnova na tvrdewata na odgovornata strana.  

  

Ovoj Izve{taj vklu~uvaj}i go i zaklu~okot, e podgotven za celite na usoglasenost so 

ramkata za transakcii so povrzani strani na “MAKPETROL” AD Skopje. Nie ne 

prifa}ame ili prevzemame odgovornost kon nikoj drug osven kon akcionerite 

na“MAKPETROL” AD Skopje.  
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1.7. Izjava deka anga`manot e izvr{en soglasno so MSAU 3000 

 

Ovoj izve{taj  e izgotven vo soglasnost so  Мe|unarodniot standard za uveruvawe  

(MSAU 3000), anga`mani za uveruvawe koi ne se revizii ili proverka na istoriski 

informacii, koi se izdadeni od strana na Odborot za me|unarodni standardi za revizija 

i uveruvawe, odredbite od ~lenot  460-a stav 2 a v.v. so stav 3 od Zakonot za trgovski 

dru{tva i Pravilnikot za sodr`inata i formata na misleweto {to ovlasteniot 

revizor go dava vo postapka za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana kaj 

akcionersko dru{tvo ~ii akcii kotiraat na berza (Sl. Vesnik na RM 67/2013)i  

Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za sodr`inata i formata na 

misleweto {to ovlasteniot revizor go dava vo postapkata za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana kaj akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na 

berza (Sl. Vesnik na RM 182/2015). 

 

Ovoj izve{taj se odnesuva na  iznesenoto vo Predlog Odlukata za odobruvawe na  zdelka 

so zainteresirana strana po odnos na to~ka na dnevniot red od Godi{noto  Sobranie na 

akcioneri za 2017 godina  i  ne se odnesuva na raboteweto na Kompanijata kako celina.  

 

1.8. Rezime na izvr{enata rabota - Izvr{eni proceduri i izvori koi se koristeni za 

utvrduvawe na relevantnite podatoci koi se predmet na analiza 

 

Vo soglasnost so ramkata  na na{iot anga`man pri na{ata rabota pokraj drugoto gi 

sprovedovme slednite proceduri i gi koristevme slednite izvori na podatoci:  

 

- Intervju na  povisokiot menaxment, odgovoren za podgotovka  na predlog odlukata  

za izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana. 

- Intervju na odgovornite lica za odredeni delovi na  predlog odlukata za 

izdr`anost na zdelkata so zainteresirana strana. 

- Uvid i analiza na deklariranite iznosi vo Predlog Odlukata za odobruvawe na 

zdelka so zainteresirana strana.  

- Utvrduvawe na procent na iznosot na zdelkata so zainteresirana strana soglasno 

so ~len 460a  to~ka (1) od Zakonot za trgovski dru{tva vo odnos na aktivata na 

dru{tvoto opredelena  vrz osnova na poslednite revidirani godi{ni finansiski 

izve{tai.  

- Uvid i utvrduvawe vo odnos na toa dali vo dosega{nite Finansiski Izve{tai na 

Dru{tvoto realno se prika`ani vrskite i zdelkite so zainteresirani strani.  

- Pregled i analiza na sklu~eni dogovori  i tarifni tablici, pome|u “Makpetrol” 

AD i “OILKO” KDA koi se relevantni za zdelkata so zainteresirana strana koja 

e predmet na odobruvawe.  

- Utvrduvawe na vrednosta na zdelkata so zainteresirana strana spored utvrdenite 

kriteriumi, po delovi i celosno  vrz osnova на  testirawe spored  metoda na 

primerok soglasno so ~len 460a od Zakonot za trgovski dru{tva, bidej}i stanuva 

zbor za kumulativni vrednosti na me|usebni povrzani zdelki .   

- Uvid i analiza na dobienite podatoci od delovniot plan na “MAKPETROL” AD  

Скопје  za 2017 godina za vrednosta na zdelkata so zainteresirana strana spored 

Predlog odlukata za odobruvawe na zdelka so zainteresirana strana.  

- Uvid vo postapka po Re{enie za javen povik br. 1513 od 22.02.2017 godina za usluga  

i zakup na vagon cisterni poluprikolki za sopstveni potrebi, za period od edna 

godina za vr{ewe na transport na svetli i temni nafteni derivati, TNG i KPG.  

- Uvid i analiza na struktura na prevozni tro{oci  po odredeni vidovi na prevoz i 

transportni sredstva 

- Uvid i analiza na Sklu~eni dogovori po odnos na Objaveni javni nabavki  so AД 

Elektrani na Makedonija vo dr`avna sopstvenost   
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- Uvid i analiza na  odluka na TARIFA po vidovi na priklu~ni vozila izrazeni 

vo evrа bez presmetan DDV kako prose~en iznos na avto den od MAKAM TRANS 

Skopje.  

- Uvid i analiza na sklu~eni dogovori za ispituvawe na podzemni i nadzemni 

rezervoari 

- Odr`an sostanok so del od malcinskite akcioneri na 11.04.2017 po odnos na 

kriteriumite, karakteristikite i vrednuvaweto na zdelkata 

- Uvid vo Zapisnik od 10.03.2017 godina br. 0202-5 na Upraven odbor  na Мakpetrol 

AD Skopje 

- Uvid vo Zaklu~ok broj 0202-5/4 od 10.03.2017 i Izvestuvawe  br. 0202-6/1 od 

10.03.2017 na ^lenovite na Upravniot Odbor na “Makpetrol” AD Skopje 

- Uvid vo Zapisnik br. 0203-9 od 15,03,2017 godina na Nadzoren odbor  na 

“MAKPETROL” AD   Skopje  

- Uvid vo Zaklu~ok broj 0203-8/2 od 15.03.2017, Izvestuvawe do sobranie  br. 0203-

10/1 od 15.03.2017 na ~lenovite na Nadzorniot Odbor na “MAKPETROL” AD 

Skopje . 

- Sprotivstavuvawe na tro{oci za transport po godini kako iznosi od izvr{enite 

odluki za zdelka so zainteresirana strana vo odnos na ostvareni prihodi i 

rashodi na dru{tvoto 

- Uvid vo Zapisnik  od UJP za izvr{ena nadvore{na kontrola na delovni odnosi za 

period od 01.01.2007 do 20.02.2012 godina 

- Uvid vo Definitiven zapisnik za izvr{ena kontrola na Akcionersko Dru{tvo 

za promet so nafta i nafteni derivati Makpetrol AD Skopje  od Carinska 

Uprava na Republika Makedonija br. 0702-10057 od 18.12.2013 godina 

- Uvid vo Izve{taj na revizorite na Фinansiskite izve{tai za 2015 i 2016 

- Analiza na fluktuacijata na cenata na derivatite vo 2015 i 2016 godina spored 

objavenite podatoci vo Slu`ben Vesnik na Republika Makedonija 

- Analiti~ki i su{tinski postapki na proverka na podatocite za ostvareni 

me|usebni transakcii vo 2015, 2016 i do mart 2017 godina.   

- Uvid vo sklu~eni dogovori za prevoz na OILKO KDA so JSP Skopje za 2016 

- Uvid vo sklu~eni dogovori za prevoz na OILKO KDA so Makedonija Pat  Skopje 

za 2016 

- Uvid vo sklu~eni dogovori za prevoz na OILKO KDA so Makedonija Pat za 2017 

godina 
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1.9. Izjava za nezavisnost i kompetentnost 

Na{iot anga`man go izvr{ivme vo soglasnost so Kodeksot na etika na profesionalnite 

smetkovoditeli.  

 

 Nie potvrduvame deka na{iot anga`man  go izvr{ivme soglasno so me|unarodniot 

standard za uveruvawe  3000. 

 
1.10. Specifi~ni  ograni~uvawa koi vlijaea na zaklu~okot  

 

Ne postojat bilo kakvi specifi~ni ograni~uvawa koi vlijaele na formirawe na 

zaklu~okot.  

 

 

1.11. Su{tinski pra{awa utvrdeni od na{a  strana, koi se odnesuvaat na konkretnata 

zdelka:  

 

-  Vo tekot na na{ata rabota utvrdivme deka  vo Republika Makedonija  e ograni~ena 

konkurencijata vo odnos na  postoewe na  drug poedine~en subjekt so mo`nost za 

kompletno opslu`uvawe na Makpetrol AD  so raspolo`livi transportni kapaciteti vo 

delot na transport na nafteni derivati, avto plin i metan  na околу 125 proda`ni mesta 

i 7 skladi{ni kapaciteti, potoa opslu`uvawe na околу 1272  pravni subjekti – klienti 

na Мakpetrol i 1143 isporaki na ekstra lesno maslo  na okolu  1143  klienti fizi~ki 

lica. 

 

- OILKO KDA raspolaga  so 98 vozilа,  koi se specijalizirani  za transport na svetli i 

crni derivati, TNG i avtoplin, boci so TNG i drugi  stoki,  komprimiran priroden gas 

edno vozilo za zimska slu`ba i 55 vagon cisterni.  

 

- Za celite na obezbeduvawe na usluga i zakup na vagoncisterni i poluprikolki za 

sopstveni potrebi, za period od edna godina za vr{ewe na transport na svetli i temni 

derivati, TNG i KPG  e sproveden Javen povik  soglasno so Re{enie  br. 1513 od 

22.02.2017  godina. Javniot povik e objaven vo dneven vesnik na den 23.02.2017 godina. Po 

objaveniot Javen povik  soglasno so izve{tajot za sprovedena postapka  i evaluacija na 

ponudite od strana na Komisijata za raspi{uvawe na oglas za pribirawe na ponudi za 

transportni i drugi uslugi e konstatirano  deka ponuduva~ot OILKO KDA e 

prvorangiran soglasno  opredelenite kriteriumi po tenderskata dokumentacija.  

 

- Vrednuvaweto i cenite na transportot se usloveni od slednite faktori:  

 -  Tovarnite karakteristiki na proizvodot 

 -   Rizikot vo transportot vrz osnova na vidot i karakteristikite na proizvodot 

 -  Dol`inata na relacijata 

 -  Stepenot na iskoristenost na transportnoto sredstvo 

 -  Brojot na liniite vo transportot 

 -  Stabilnosta na tovarot 

 -  Na~inot na vra}awe na transportnoto sredstvo 

 - Postavenite barawa na Makpetrol AD  za soodvetna koordinacija i 

neprifa}awe na poremetuvawe vo koordinacijata vo rabotata, ~ekawe, gubewe na 

rabotnoto vreme, zgolemuvawe na tro{ocite na proizvodite i proda`nite ceni. 

 - Nabavka na gorivo i potro{ni materijali od mre`ata na Makpetrol AD. 
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1.12. Pri realizacija na ovaa zdelka gi lociravme slednite  faktori na rizik 

 
Vrz osnova na  izvr{enite proceduri   pri anga`man  za razumno  uveruvawe, vo odnos na 

zdelkata   koja e predmet na odobruvawe na Godi{noto Sobranie na akcioneri za 

2017godina na “MAKPETROL” AD Skopje nie gi zabele`avme slednite rizik faktori 

pri realizacija na ovaa zdelka.  

 
-  Nepostoewe na perfekten pazar za transport na nafteni derivati i priroden gas 

- Ograni~ena konkurencija so soodvetni transportni kapaciteti vo Republika 

Makedonija.  

- Ograni~uvawe na dostap na podatoci vo odnos na %  na u~estvo na transportni tro{oci 

na drugite  u~esnici na pazarot vo prometot so nafteni derivati i priroden gas  

 
Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за 

да обезбедат основа за нашиот заклучок.   

 

2. Zaklu~ok  

 

Spored na{e mislewe vrz osnova na  izvr{enite proceduri   pri anga`man  za razumno  

uveruvawe, kako {to e opi{ano pogore, vo odnos na Predlog odlukata za zdelka so 

zainteresirana strana  koja e predmet na odobruvawe na Godi{noto Sobranie za 

2017godina na “MAKPETROL” AD Skopje , bazirana na tvrdewata na odgovornata 

strana, zdelkata e objektivno iska`ana vo site materijalni aspekti,  a osobeno {to:     

 

- Zdelkata so zainteresirana strana  e vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata. 

 

- Zdelkata so zainteresirana strana e fer, odnosno   vrednosta na Zdelkata e 

utvrdena spored pazarnite uslovi  koi  se vo soglasnost so va`e~kite propisi vo 

zemjata. 

 

- Ne postoi  nesrazmernost  vo zaemnite davawa na stranite.   

 

- Ne postojat  nekoi drugi fakti i okolnosti koi bi mo`ele da pretstavuvaat 

osnov za pri~inuvawe na {teta. 

 

- Vo dosega{nite Finansiski Izve{tai  na dru{tvoto se realno  prika`ani 

vrskite i zdelkite so zainteresirani strani i revizorite na finansiskite 

izve{tai izrazile mislewe bez rezerva po odnos na istite. 

 

- Ne postojat rizik faktori pri realizirawe na predmetnata zdelka so 

zainteresirana strana, osobeno od aspekt na mo`na izmama i manipulacija, osven  

rizik faktorite opi{ani pogore.  

 

Vrz osnova na prethodnoto nie davame  preporaka do malcinskite akcioneri na 

dru{tvoto da ja poddr`at zdelkata na sednicata na Sobranieto na akcioneri, koja 

odluka dopolnitelno pretstavuva uslov za sklu~uvawe na ovaa zdelka i delegirawe na 

nadle`nost za realizacija na zdelkata na organite na upravuvawe.  

 

Preporakata proizleguva od pogore iznesenoto, a vo vrska so odredbata od ~len 3 od 

Pravilnikot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Pravilnikot za sodr`inata i formata na 

misleweto {to ovlasteniot revizor go dava vo postapka za odobruvawe na zdelka so 

zainteresirana strana  kaj akcionersko dru{tvo ~ii hartii od vrednost kotiraat na 

berza (Sl. Vesnik na RM 182 od 21 oktomvri 2015 godina) i se izveduva zaklu~ok deka  
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„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ 
XXI СОБРАНИЕ 
Бр. 0201- 
10.6.2017 год.  ПРЕДЛОГ  

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва 
и членот 38 од Статутот на  „Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на  
,,Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXI седница, одржана на 10.6.2017 година, 
донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на  зделка со заинтересирана страна  

Член 1 

Се одобрува зделка  со заинтересирана страна ,,ОИЛКО" КДА Скопје, 
и тоа: 

I. ОИЛКО КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги: 

Предмет               Вредност      Услови 

1. Транспортни услуги                            336.360.000                 Пазарни 
2. Закуп на деловен простор                   300.000             Пазарни 
3. Закуп на транспортни средства           28.000.000                 Пазарни 
4. Останати стоки и услуги                 5.000.000              Пазарни 

Вкупно :             369.660.000   

Износот од 369.660.000 денари, претставува 4,92 % од вредноста на 
активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани 
годишни финансиски извештаи, која изнесува 7.511.106.541 денари.

II. ,,ОИЛКО" КДА-Скопје како купувач на стоки и давател на 
услуги: 

Предмет         Вредност  Услови 

1.Гориво за возила                                          85.000.000            Пазарни 
2. Резерни делови и потрошен материјал    15.000.000            Пазарни 
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3. Услуги преку Верна картички                      5.000.000           Пазарни         
4. Останати стоки и услуги                    18.000.000             Пазарни 

Вкупно:                        123.000.000                                         

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ. 

Износот од 123.000.000 денари, преставува 1,64 % од вредноста на 
активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани 
годишни финансиски извештаи, која изнесува 7.511.106.541 денари.  

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува 492.660.000
денари, без пресметан ДДВ, што преставува 6,56 % од вредноста на 
активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани 
годишни финансиски извештаи, која изнесува 7.511.106.541 денари. 

Член 2                                                                   

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, 
заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа 
одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со 
важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на 
склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука. 

ПРЕТСЕДАВАЧ  НА  СОБРАНИЕ 
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