
 

 

 

PREDLOG 

Vrz osnova na ~len 383 stav 1 to~ka 2 i 384 stav 2 to~ka 1 od ZTD i ~len 93 od Statutot na 

Dru{tvoto, Sobranieto na Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i 

proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016g  ja donese 

slednata:  

ODLUKA 

za usvojuvawe na Godi{na smetka, Finansiski izve{tai i Godi{en izve{taj za 

raboteweto na Dru{tvoto vo 2015 g 

^len 1 

 Se usvojuva Godi{nata smetka, Finansiskite izve{tai i Godi{niot izve{taj za 

rabota na dru{tvoto 

1 Ostvareni prihodi 171,164,308.00 
2. Ostvareni rashodi 161,905,827.00 
3. Ostvarena dobivka pred odano~uvawe 9,258,481.00 
4. Danok na dobivka 1,245,956.00 
5. Ostvarena dobivka po odano~uvawe 8,012,525.00 

 

^len 2 

Ovaa Odluka  i izve{taite se sostaven del na materijalite za rabota i na 

zapisnikot za rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 

30.06.2016g. 

^len 3 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto 

 

                                                                                                        PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                      _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREDLOG 

 

Vrz osnova na ~len 383 i 384  od Zakonot za trgovski dru{tva, Sobranieto na 

Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i proizvodstvo 

,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016 ja donese 

slednata:  

 

O D L U K A 

Za usvojuvawe na Konsolidirana godi{na smetka , Godi{en izve{taj i  Konsolidirani 

finansiski izve{tai na dru{tvoto  

 

Член 1 

 Se usvojuva Konsolidiranata godi{na smetka, Godi{en izve{taj  i  

Konsolidiranite finansiski izve{tai na dru{tvoto za 2015god. so slednive 

rezultati:  

 

1 Ostvareni prihodi 262,693,343.00 
2. Ostvareni rashodi 248,980,246.00 
3. Ostvarena dobivka pred odano~uvawe 13,740,019.00 
4. Danok na dobivka 2,017,996.00 
5. Ostvarena dobivka po odano~uvawe 11,722,023.00 

 

Член 2 

Ovaa Odluka  i izve{taite se sostaven del na materijalite za rabota i na 

zapisnikot za rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 

30.06.2016god. 

Член 3 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto 

 

                                                                        PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                          _________________________ 

  

 

 

 

 



 

 

PREDLOG 

 

Vrz osnova na ~len 384 stav 2 to~ka 1  od ZTD и ~len 94 od Statutot na Dru{tvoto, 

Sobranieto na Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i 

proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016g ja 

donese slednata:  

 

O D L U K A 

Za usvojuvawe na Edine~ni  revidirani finasiski izve{tai i  Konsolidirani 

revidirani  finansiski izve{tai 

 

Чlen 1 

 Se usvojuvaat Izve{taite za izvr{ena revizija na edine~nite i 

konsolidiranite finansiski izve{tai na TEHNOKOMERC AD Skopje za godinata 

zavr{ena na 31 dekemvri 2015 godina od ovlasten revizor od revizorsko dru{tvo 

GRANT THORNTON DOO Skopje. 

Чlen 2 

Ovaa Odluka  i izve{taite se sostaven del na materijalite za rabota i na 

zapisnikot za rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 

30.06.2016god. 

. 

Член 3 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto 

  

 

 

                                                                        PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                          ________________________ 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 



 

PREDLOG 

                                                                                                                                      

Vrz osnova na ~len 383 ,став 1 точка 2  i член 384  став 2 точка 2  od Zakonot na 

trgovski dru{tva Sobranieto na Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na 

trgovija i proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 

30.06.2016g  ja donese slednata:  

 

 

O D L U K A 

za raspredeluvawe na dobivka 

 

^len 1 

 Dobivkata ostvarena od raboteweto na Tehnokomerc AD Skopje vo tekot na 

2015g. vo iznos od  8,012.525.00 denari se rasporeduva na sledniot na~in: 

1 Za akumulirana dobivka 6,512,525.00 
2. Za investicii vo narednata godina 1,500,000.00 
 

^len 2 

Ovaa Odluka e sostaven del na materijalite za rabota i na zapisnikot za 

rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 30.06.2016god. 

 

^len 3 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

                                                                                        

                                                                             PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                          ___________________ 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   PREDLOG  

 

Vrz osnova na ~len 383 stav 1 to~ka 4 od od Zakonot za trgovskite dru{tva , 

Sobranieto na Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i 

proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016g ja 

donese slednata:  

 

O D L U K A 

za odobruvawe na raboteweto so Dru{tvoto na ~lenovite na Odborot na direktori 

 

^len 1   

SE ODOBRUVA  rabotata i vodeweto na raboteweto so dru{tvoto na Odborot na 

direktori na  ,,Tehnokomerc,, Akcionersko Dru{tvo -Skopje vo 2015 godina   

^len 2 

Ovaa Odluka e sostaven del na materijalite za rabota i na zapisnikot za 

rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 30.06.2016. 

^len 3 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvawe. 

 

 

                                                                                           PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREDLOG 

Vrz osnova na ~len 383 stav 8 od ZTD  и ~len 95 od Statutot na Dru{tvoto , 

Sobranieto na Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i 

proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016g ja 

donese slednata:  

 

O D L U K A  

Za nazana~uvawe na ovlasten revizor za vr{ewe revizija na godi{nata smetka za 

2016 g. 

 

~len 1 

 Se nazna~uva GRANT THORNTON DOO Skopje  za ovlasten revizor za vr{ewe na 

revizija na godi{nata smetka i finanskite izve{tai na TEHNOKOMERC AD Skopje za 

delovnata 2016g. 

~len 2 

Ovaa Odluka e sostaven del na materijalite za rabota i na zapisnikot za 

rabota na Sobranieto na Dru{tvoto - sednica na Sobranieto 30.06.2016g. 

~len 3 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto 

 

 

 

 

                                                                          PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDLOG 

Vrz osnova na ~len 25 od Zakonot za hartii od vrednost , Sobranieto na 

Akcionerskoto Dru{tvo - Vnatre{na i nadvore{na trgovija i proizvodstvo 

,,TEHNOKOMERC,, - A.D. - Skopje, na sednicata   odr`ana на 30.06.2016g ja donese 

slednata: 

O D L U K A 

Za out|uvawe na sopstveni akcii 

~l. 1 

 Se odobruva out|uvawe na sopstveni akcii na Vnatre{na i nadvore{na trgovija 

i proizvodstvo ,,TEHNOKOMERC,, - A.D.Skopje, steknati do odr`uvaweto na godi{noto 

sobranie na dru{tvoto na den 30.06.2016g 

~l.2 

Celta poradi koja se out|uvaat sopstvenite akcii e usoglasuvawe so zakonskite 
odrebi. Nominalnata vrednost na edna obi~na akcija na Tehnokomerc AD Skopje 
iznesuva 51.13 EVRA.                                  

~l.3 
 Sopstvenite akcii koi se predmet na out|uvawe se so pravo na glas, po 

principot edna akcija dava pravo na eden glas vo Sobranieto na Dru{tvoto. 

~l.4 

Postapkata za out|uvawe na sopstvenite akcii }e se sprovede soglasno 

odredbite od Zakonot za hartii od vrednost. 

~l.5 

Sobranieto na dru{tvoto go ovlastuva Odborot na direktori  na Tehnokomerc 

AD Skopje poblisku da go opredeli na~inot na proda`ba, cenata i drugite potrebni 

aktivnosti i  podatoci utvrdeni vo Zakonot za hartii od vrednost i da izvr{i izmeni 

i dopolnuvawe na ova Odluka. 

~l.6 

Kupuva~ite na sopstveni akcii na TEHNOKOMERC AD Skopje gi steknuvaat site 

prava od akciite soglasno Statutot na dru{tvoto i zakonskite propisi so denot na 

upisot vo Centralniot depozitar za hartii od vrednost AD Skopje. 

~l.7 

 Tehnokomerc AD Skopje po zavr{uvaweto na postapkata za out|uvawe na 

sopstveni akcii, vo rok utvrden so Zakonot za hartii od vrednost, }e ja izvesti 

Komisijata za hartii od vrednost i javnosta za koli~inata na zapi{anite i uplateni 

hartii od vrednost. 

~l.8 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

                                                                                                 PRETSEDAVA^ SO SOBRANIE 

                                                                                                         ----------------------------------- 
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1.  Op{ti podatoci za dru{tvoto 
  
 
TEHNOKOMERC  AD Skopje e akcionersko dru{tvo osnovano i so sedi{te vo 
Republika Makedonija.  
Osnovnata dejnost na dru{tvoto e promet na  rezervni delovi za tovarni i patni~ki 
vozila, za grade`ni , zemjodelski i rudarski ma{ini , avtomobilski gumi i 
proizvodstvo na hidrauli~ni creva za visok pritisok , gumeni zaptivki za 
avtomobilska , grade`na i rudarska mehanizacija . 
Sedi{teto na dru{tvoto e locirano na  Bul.8 Septemvri  br. 42 Skopje . 
Brojot na vrabotenite  vo dru{tvoto so sostojba na 31.12.2015 godina iznesuva  26 
lica . 
Godi{niot izve{taj za raboteweto na dru{tvoto e vo soglasnost so Zakonot za 
trgovski dru{tva  i Pravilnikot za vodewe na smetkovodstvo i e izgotven  vrz osnova 
na  konceptot na  nabavna cena osven  vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba , koi 
se iska`ani spored nivnata pazarna vrednost bazirana na poslednata trguvana cena 
na akciite na berzata. 
 
2.Smetkovodstveni politiki i metodi na vrednuvawe 
  
Vo 2015 godina nema promeni vo smetkovodstvenite politiki i metodi na vrednuvawe 
na poziciite vo finansiskite izve{tai na Tehnokomerc AD. 
 
3. Politika  na upravuvawe so finansiskite rizici 
 
Vo svoeto rabotewe dru{tvoto e izlo`eno na pove}e vidovi finansiski rizici kako 
{to se pazaren rizik, krediten rizik, kamaten rizik i rizik od nelikvidnost. 
Pristapot na dru{tvoto vo upravuvaweto so finansiskite rizici e naso~eno kon 
procenka na nepredvidlivosta na finansiskiot pazar i prevzemawe na aktivnosti za 
minimizirawe na potencijalnite negativni efekti od  finansiskite rizici. 
 
4. Golemi zdelki 
 
Spored zakonot za trgovski dru{tva, Tehnokomerc AD Skopje vo 2015 godina nema 
sklu~eno golemi zdelki. 
 
5. Odnosi so povrzani subjekti 
 
Dru{tvoto poseduva edna  podru`nica vo Makedonija so 100% u~estvo vo 
kapitalot.Kupoproda`nite odnosi pomegu povrzanite subjekti  se odvivaat na 
princip na normalni  proda`ni uslovi i pazarni ceni. 
Vo tekot na 2015 godina edna podru`nica vo sopstvenost  na dru{tvoto e 
likvidirana. 
 
6. Akcionerski kapital 
 
Acionerskiot kapital na dru{tvoto se sostoi od 22.000 obi~ni  akcii so nominalna 
vrednost od  51,13 eur po akcija od koi 19923 se akcii na fizi~ki lica  a  2383 se 
akcii na Tehnokomerc AD . 
Dru{tvoto vodi politika na neispla}awe na dividenda vo funkcija na zgolemuvawe 
na razvojnite mo`nosti i podobruvawe na kreditnata sposobnost na dru{tvoto . 
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7. Primawa na ~lenovi na odbor na direktori 
 
Vo tekot na 2015 godina na ~lenovite na odborot na direktori isplateno e iznos od 
481 iljada denari. 
Licata koi go so~inuvaat Odborot na direktori ne ~lenuvaaat  vo organi na 
upravuvawe na  drugi dru{tva.                      
 
8.  Finansiski rezultati 
 
Vkupni prihodi 
 
Vo delovnata  2015 godina Tehnokomerc AD ostvari vkupni prihodi vo iznos od  
171.164 iljadi denari prema 107.630 iljadi denari vo 2014 godina  i tie zabele`ija 
zgolemuvawe od  59%.  
Od vkupnite prihodi 99,4% se prihodi ostvareni od osnovnata dejnost na dru{tvoto 
dodeka finansiskite prihodi imaa nezna~itelno u~estvo ( 0,6% ). 
 
Operativni prihodi 
 
Operativnite prihodi  iznesuvaa 169.317 iljadi denari i  vo odnos na prethodnata 
godina tie za  59,7%  pogolemi  a kako rezultat  na zgolemuvaweto na prihodite od 
proda`ba na trgovskite stoki na golemo za 86,8%  ili vo apsoluten iznos tie se 
zgolemeni za 69.620 iljadi denari. 
 
Tabela na operativni prihodi: 

Prihodi od proda`ba                      i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Prihodi od povrzani subjekti 963.558 1.030.940 107,0 

Prihodi od proda`ba na trgovski stoki 80.161.830 149.781.371 186,8 

Prihodi od proda`ba na proizvodi 10.769.350 7.242.054 67,2 

Prihodi od proda`ba  na malo 1.457.786 808.161 55,4 

Prihodi od proda`ba vo transit 10.365.238 8.167.912 78,8 

Prihodi od naemnini 2.299.030 2.286.836 99,5 

     Vkupno : 106.016.792 169.317.274 159,7 
 

Po grupi na artikli najgolem porast vo sporedba so 2014 godina e ostvareno  
kaj grade`nite ma{ini i toa za 370,1% odnosno vo tekot na 2015 godina 
prodadeni se 9 grade`ni ma{ini  prema 3 vo prethodnata godina. 
Proda`bata na rezervni delovi za motorni vozila e zgolemena za 18,9%, a 
ostanatite grupi zabele`ija namaluvawe vo sporedba so 2014 godina. 
 
Tabela na proda`ba od magacin na golemo: 

Prihodi od proda`ba od magacin na golemo              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Rezervni delovi za motorni vozila 46.775.924 55.605.444 118,9 

Grade`ni ma{ini i rezervni delovi za ma{ini 14.821.678 69.674.671 470,1 

Tovarni vozila   12.800.000   

Alat,metalurgija, potro{en material 13.695.368 11.120.440 81,2 

Ostanato 4.868.860 580.816 11,9 

     Vkupno : 80.161.830 149.781.371 186,8 
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Ostanati operativni prihodi 
 
Ostanatite operativni prihodi  iznesuvaa  822 iljadi denari i tie se za 26,5% 
pomali vo sporedba so 2014 godina koga iznesuvaa 1.118 iljadi denari.  
 

Tabela na ostanati operativni prihodi: 

Ostanati operativni prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Dobivki od proda`ba na sredstva 101.695 125.621 123,5 

Prih.od naplat.otpi{.pobar i otpis na obvrski   267.447 96.936 36,2 

Ostanati operativni prihodi prihodi 748.494 599.319 80,1 

     Vkupno : 1.117.636 821.876 73,5 
 
 

Finansiski prihodi 
 
Vo tekot na 2015 godina  ostvareni se  finansiski prihodi vo iznos od  1.025 iljadi  
denari i vo sporedba so prethodnata godina  tie se zgolemeni za  115,1 %.  
 
Tabela na finansiski prihodi 

Finansiski  prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Prihodi od dividendi 49.575 191.587 386,5 

Prihodi od kamati i kursni razliki 426.974 833.571 195,2 

     Vkupno : 476.549 1.025.158 215,1 

 
Vkupni rashodi 
 
Vkupnite rashodi dostignaa iznos od  161.906 iljadi denari i vo odnos na 2014 godina 
tie se  za 57% pogolemi. 
Od vkupnite rashodi  96,8% se operativnite rashodi dodeka finansiskite rashodi 
u~estvuvaa so  3,2%. 
 
Operativni rashodi 
 
Operativnite rashodi   iznesuvaa 156.762 iljadi denari i vo sporedba so ostvarenite 
vo  2014 godina bele`at porast  za 58,2%. 

Tabela na operativni rashodi: 

Operativni rashodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Nabavna  vrednost na prodadeni stoki 67.093.787 116.365.537 173,4 

Tro{oci na surovini i materijali 7.529.340 6.037.215 80,2 

    Potro{eni materijali 4.033.447 2.412.454 59,8 

    Potro{eni rezervni delovi 1.442.533 1.093.193 75,8 

    Otpis na siten inventar i avto gumi 217.077 326.414 150,4 

    Potro{ena energija 1.836.283 2.205.154 120,1 

Uslugi so karakter na materijalni tro{oci 3.031.364 3.372.401 111,3 

    Transportni uslugi 47.582 239.253 502,8 

    PTT uslugi 327.176 283.928 86,8 

    Uslugi za odr`uvawe 1.468.201 1.536.879 104,7 

    Tro{oci za nabavka na oprema na lizing 184.500 0 0,0 

    Komunalni uslugi 199.491 185.656 93,1 

    Tro{oci za reklama i propaganda 258.523 493.660 191,0 
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    Ostanati uslugi 545.891 633.025 116,0 

Ostanati tro{oci od raboteweto 4.533.828 5.099.219 112,5 

    Tro{oci za primawa na odbor na direktori 746.688 480.864 64,4 

    Tro{oci za sponzorstvo 559.444 819.000 146,4 

    Tro{oci za reprezentacija 653.046 658.435 100,8 

    Premii za osiguruvawe 107.014 253.185 236,6 

    Bankarki uslugi 659.539 707.858 107,3 

    Danoci  koi ne zavisat od rezultatot 315.710 282.607 89,5 

    Ostanati nematerijalni tro{oci 1.492.387 1.897.270 127,1 

Tro{oci za  vraboteni 12.541.502 15.444.131 123,1 

   Neto plati 8.038.846 8.766.054 109,0 

   Danoci i pridonesi od plati 3.838.319 4.225.092 110,1 

   Dnevnici za slu`beni patuvawa 408.944 649.204 158,8 

  Ostanati tro{oci za vraboteni 255.393 1.803.781 706,3 

Amortizacija 2.263.683 2.162.619 95,5 

Vrednosno usoglasuvawe  na zalihite 0 5.181.095 0 

Ostanati operativni rashodi 2.084.499 3.100.367 148,7 

   Kusoci  po popis 940.637 139.202 14,8 

   Direkten otpis na pobaruvawa 59.967 2.415.782 4.028,5 

   Dopolnitelno odobreni rabati  446.582 350.789 78,5 

  Kazni,penali i nadomestoci na {teti 247.200 15.463 6,3 

  Ostanati rashodi od rabotewe 390.113 179.131 45,9 

          Vkupno : 99.078.003 156.762.584 158,2 

 
Na zgolemuvaweto na operativnite rashodite najgolemo vlijanie ima{e  
zgolemuvaweto na nabavnata vrednost na trgovskite stoki koja  vo sporedba so 2014 
godina zabele`a porast od 73,4% ili vo apsoluten iznos  nabavnata vrednost na 
prodadenite trgovski stoki se zgolemi za 49.271 iljadi denari a kako rezultat na 
kreirawe na konkurentni uslovi na pazarot i obezbeduvawe na novi delovni partneri 
na dru{tvoto. 
Vo 2015 godina izvr{en e otpis na zastareni i nekurentni zalihi  vo iznos od 5.181 
iljadi denari i otpis  na pobaruvawa za koe e oceneto deka ne mo`at da se naplatat  vo 
iznos od 2.416 iljadi denari. 
Tro{ocite na vrabotenite vo 2015 godina  dostignaa iznos od 15.444 iljadi denari i vo 
sporedba so 2014 god zabele`ija  zgolemuvawe od 23,1%.  
Za  2015 godina ostvarena e prose~na  neto plata  po rabotnik  na iznos od 28.096 
denari prema 24.811 denari vo 2014 godina  {to pretstavuva zgolemuvawe od  8,7%.  
 
Strukturata na operativnite rashodi po priroda na tro{ocite   

 
Operativni rashodi                    i    z    n    o    s         struktura 

  2014 2015 2014 2015 

Nabavna  vrednost na prodadeni stoki 67.093.787 116.365.537 67,72 74,23 

Tro{oci na surovini i materijali 7.529.340 6.037.215 7,60 3,85 

Uslugi so karakter na materijalni tro{oci 3.031.364 3.372.401 3,06 2,15 

Ostanati tro{oci od raboteweto 4.533.828 5.527.619 4,58 3,53 

Tro{oci za  vraboteni 12.541.502 15.015.731 12,66 9,58 

Amortizacija 2.263.683 2.162.619 2,28 1,38 

Vrednosno usoglasuvawe  na zalihite 0 5.181.095 0,00 3,31 

Ostanati operativni rashodi 2.084.499 3.100.367 2,10 1,98 

          Vkupno : 99.078.003 156.762.584 100,00 100,00 
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Finansiski rashodi 
 
Finansiskite rashodi dostignaa iznos od 5.170 iljadi denari i vo sporedba so 2014 
godina tie se za  29,8 %  pogolemi. 
 

Finansiski rashodi              i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Rashodi po osnov na kamati i kursni razliki 3.983.923 5.115.199 128,4 

Ostanati finansiski rashodi 12 54.966 458.050,0 

          Vkupno : 3.983.935 5.170.165 129,8 
 

Vo tekot na  godinata  plateni se  kamati po krediti od banki na iznos od 4.819 iljadi 
denari ( prema 3.141 iljadi denari vo 2014 god.)  ili za  53,4% poveke vo sporedba so 
prethodnata godina . 
 
Dobivka 
 
Vo delovnata  2015 godina ostvarena e bruto dobivka  vo iznos od 9.258 iljadi denari i 
vo odnos na ostvarenata vo 2014 godina( 4.400 iljadi denari) ostvareno e zgolemuvawe 
od 110,4%. U~estvoto na dobivkata pred odano~uvawe vo vkupniot prihod iznesuva 
5,4% prema 4,1% vo prethodnata godina.  
 
Presmetaniot danok na dobivka iznesuva 1.246 iljadi denari  i zabela`a zgolemuvawe 
od 93,4% vo odnos na  prethodnata godina  koga iznesuva{e 644 iljadi denari. 
 
Dobivkata po odano~uvawe iznesuva 8.012 iljadi denari i vo sporedba so  2014 godina  
( 3.756 iljadi denari ) taa e zgolemena za 113,3 %.U~estvoto na neto dobivkata vo     
vkupniot prihod iznesuva 4,7% . 
 
 
Vkupni sredstva  
 
Vkupnite sredstva  dostignaa iznos od  259.436 iljadi  denari i tie se za 11% 
pogolemi vo sporedba so 2014 godina koga iznesuvaa 233.704 iljadi denari.Od 
vkupnite sredstva na dru{tvoto 36,3% se netekovni sredstva, dodeka tekovnite 
sredstva iznesuvaa 63,7%. 
 
Netekovni  sredstva  
 
Netekovnite sredstva iznesuvaa 94.132 iljadi denari i zabele`ija namaluvawe od 
1,1% vo odnos na sporedbeniot period.  
 
Tabela na netekovni sredstva: 
 
 

Netekovni sredstva              i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Нематеријални средства 50.437 98.067 194,4 

Недви`ности,постројки и опрема 44.701.006 43.746.697 97,9 

Вло`увања во подру`ници 43.220.001 42.608.201 98,6 

Вло`увања во хартии од вредност 6.490.005 6.952.292 107,1 

Останати долгоро~ни побарувања 726.420 726.420 100,0 

Vkupno postojani sredstva: 95.187.869 94.131.677 98,9 
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Materijalnite i nematerijalnite sredstva se evidentirani po nabavna vrednost 
namaleni za akumuliranata amortizacija koja se presmetuva po prvoliniskiot metod 
vo ednakvi godi{ni iznosi. Vo tekot na 2015 godina investiciite vo netekovnite 
sredstva iznesuvaa 1.336 iljadi denari. 
  
Pregled  na  vlo`uvawa  vo hartii od vrednost 

 
 
 

Broj  na  
akcii 

             Pazarna  vrednost    
    31.12.2014                 31.12.2015 
 

Komercijana  Banka AD Skopje 2.354        4.637.380                   5.414.200 
Alkaloid  AD  Skopje 51           260.100                      277.542 
Granit  AD Skopje 1.195           711.025                      585.550 
Hoteli Metropol  AD  Ohrid 500             85.000                        90.000 
Makpetrol AD Skopje 30           660.000                      555.000  
Arcelormittal Skopje 1500             78.000                        30.000 
Vkupno:         6.490.005                   6.952.292 

 
Zgolemuvaweto na vlo`uvawata vo hartii od vrednost e rezultat na sveduvaweto na 
vrednosta  na  akciite na nivnata  pazarna vrednost na 31.12.2015 godina , pri {to se 
sozdadoa revalorizacioni rezervi vo iznos od 462 iljadi denari. 
 
Tekovni sredstva 
 
Tekovnite sredstva iznesuvaa 165.305 iljadi  denari i se za 19,3 % pogolemi vo odnos 
na 2014 godina.                                                                                                                    
 

Tekovni sredstva                     i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Залихи 23.563.227 21.335.321 90,5 

Kratkoro~ni pobaruvawa  101.073.806 132.403.757 131,0 

Краткоро~ни finasiski sredsrva  11.288.387 406.995 3,6 

Пари и пари~ни еквиваленти 2.581.858 11.145.738 431,7 

Plateni tro{oci za idni periodi( AVR) 9.433 12.858 136,3 

     Vkupno : 138.516.711 165.304.669 119,3 

 
So sostojba  na 31.12.2015 godina zgolemuvawe e ostvareno kaj pari~nite sredstva na 
`iro smetkata na dru{tvoto i  pobaruvawata od kupuva~ite dodeka  kratkoro~nite 
pozajmici i vkupnite zalihi se namaleni vo odnos na sporedbeniot period. 
 
Zalihi 
 
Vkupnite zalihi dostignaa iznos od 21.335 iljadi denari i vo odnos na 2014 godina  
zabele`ija namaluvawe  od 9,5 %. 
Tabela na vkupni zalihi  

Zalihi                     i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Materijali 3.385.490 2.942.008 86,9 

Proizvodstvo 787.784 792.398 100,6 

Gotovi proizvodi 206.933 229.239 110,8 

Trgovski stoki  19.183.020 17.371.676 90,6 

         Vkupno : 23.563.227 21.335.321 90,5 
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Porast vo odnos na 2014 god. e zabele`ano kaj zalihata na gotovite proizvodi  i 
poluproizvodite dodeka zalihata na materijalite i zalihata na trgovskite stoki se 
pomali  vo sporedba so prethodnata godina. 
 
Kratkoro~ni pobaruvawa 
 
Na 31.12.2015 godina vkupnite kratkoro~ni pobaruvawa na dru{tvoto iznesuvaa 
132.404 iljadi denari i  zabele`ija  zgolemuvawe  od  31,0 %.  
 

Kratkoro~ni pobaruvawa               i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Pobaruvawa od povrzani subjekti 1.908.683 665.643 34,9 

Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata 57.597.529 93.056.924 161,6 

Somnitelni i sporni pobaruvawa 30.657.961 26.055.382 85,0 

Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo 809.580 596.900 73,7 

Pobaruvawa po avansi 10.097.130 10.868.438 107,6 

Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa 2.923 1.160.470 39.701,3 

          Vkupno : 101.073.806 132.403.757 131,0 
 

Kako rezultat na investiciite vo javnata infrastruktura obemot na raboteweto na 
dru{tvoto vo  izve{tajnata godina zna~itelno se zgolemi.   
Vo sporedba so 2014 godina pobaruvawata od kupuva~ite vo zemjata se zgolemija za 
35.459 iljadi denari ili za 61,6%  i vo strukturata na vkupnite sredstva tie 
u~estvuvaa so 35,9%.  
Ednovremeno od vkupno utu`enite pobaruvawa naplateni se  6.199 iljadi denari  
dodeka novi tu`bi se podneseni vo iznos od 1.596 iljadi denari.  
 
Osnovna glavnina, kapital i rezervi 
 
Kapitalot i rezervite na dru{tvoto na 31.12.2015 godina dostignaa iznos od 166.477 
iljadi denari pri {to sopstvenite izvori na sredstva se zgolemija za 5,2%. 
Vo strukturata na vkupnite izvori na sredstva tie u~estvuvaa so 64,2%  prema  67,7%  
vo 2014 god. 
Tabela na kapital i rezervi : 

Traen kapital              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Akcionerski kapital 57.665.080 57.665.080 100,0 

Sopstveni akcii -1.743.766 -6.246.177 358,2 

Premii na emitirani  akcii 15.718.495 19.954.318 126,9 

Rezervi 15.678.131 17.176.418 109,6 

Akumulirana dobivka 70.914.845 77.927.370 109,9 

      Vkupno: 158.232.785 166.477.009 105,2 

 
Vo tekot na  godinata dru{tvoto otkupi 306 sopstveni akcii so {to vkupniot broj na 
sopstveni akcii  na 31.12.2015 godina iznesuva 2.383 obi~ni akcii.  
Od ostvarenata dobivka vo 2015 godina za investicii vo narednata godina  izdvoeni 
se 1.500 iljadi denari.  
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Vkupni  obvrski 
 
Vkupnite  obvrski na dru{tvoto dostignaa iznos od 92.954 iljadi denari  i vo 
sporedba so 2014 godina tie se zgolemeni za  23,3%. Vo strukturata na vkupnite 
izvori na sredstva  tie  u~estvuvaa so 35,8% prema 32,3% vo prethodnata godina.  
 

Dolgoro~ni  obvrski     
                                                                                                                     

Dolgoro~ni obvrski              i    z    n    o    s Indeks 

  2014 2015   

Obvrski za dolgoro~ni  krediti 61.444.420 55.318.940 90,0 

Ostanati dolgoro~ni obvrski 2.784.493 1.747.936 62,8 

          Vkupno : 64.228.913 57.066.876 88,8 

 
Vo tekot na godinata po osnov dolgoro~ni obvrski, a soglasno amortizacioniot plan, 
dru{tvoto isplati 7.162 iljadi denari so {to vkupnite dolgoro~ni obvrski se 
namaleni za 11,2%. 
 
Kratkoro~ni obvrski 
 
Kratkoro~nite obvrski na dru{tvoto na 31.12.2015 godina iznesuvaa  35.887 iljadi 
denari i vo sporedba so 2014 godina tie se za 221,6% pogolemi  dodeka  vo strukturata 
na vkupnite izvori na sredstva tie u~estvuvaa so 13,8% prema 4,8% vo prethodnata 
godina. 
 
 Tabela na obvrski prema  dobavuva~i : 

Kratkoro~ni obvrski prema dobavuva~i               i    z    n    o    s indeks 

i ostanati obvrski 2014 2015   

Obvrski prema dobavuva~i vo zemjata 6.745.028 5.903.782 87,5 

Obvrski prema povrzani subjekti 352.028 55.767 15,8 

Obvrski prema dobavuva~i vo stranstvo 1.657.923 18.335.785 1.105,9 

Obvrski po kratkoro~ni krediti 400.000 10.100.000 2.525,0 

Ostanati kratkoro~ni obvrski 2.005.087 1.491.945 74,4 

          Vkupno : 11.160.066 35.887.279 321,6 
 

  

   

Zgolemeniot obem na proda`ba rezultira{e so zgolemeni  obvrskite prema 
dobavuva~ite vo stranstvo zaradi {to dru{tvoto ima{e potreba od dopolnitelni 
finansiski sredstva. Preku politika na obezbeduvawe na izvori na sredstva 
soodvetno na ro~nosta na nivnata upotreba dru{tvoto vo tekot na godinata  redovno 
gi podmiruva{e  dostasanite obvrski i go po~ituva{e zakonot za finansiska 
disciplina. 
Na 31.12.2015 godina obvrskite prema dr`avata za DDV i danok od dobivka  iznesuvaa 
1.386  iljadi denari  i se za 81,2% pogolemi vo sporedba so 31.12.2014 godina. 
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Finansiski pokazateli 

Pokazateli na profitabilnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Odnos na dobivka pred odano~uvawe       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 1,88 3,57 

2 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 1,61 3,09 

3 Odnos na dobivka pred odano~uvawe  i       

  kapital i rezervi  % 2,78 5,56 

4 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i kapital i rezervi ( ROE ) % 2,37 4,81 

5 Dobivka pred odano~uvawe po rabotnik den. 162.975 356.095 

6 Dobivka za finansiska god.po rabotnik den. 139.110 308.174 

7 Dobivka za finan.godina  i amortizac.       

  vo odnos na vkupna aktiva % 2,58 3,92 

8 Neto profitna mar`a       

  neto dobivka prema vkupen prihod % 3,49 4,68 

Pokazateli na delovna efikasnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Denovi na vrzuvawe na zalihite broj 80 46 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  zalihite i broj na denovi vo godinata        

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

2 Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata broj 344 284 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  pobaruvawata i broj na denovi vo godin.       

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

3 Denovi na pla}awe na obvrskite broj 42 84 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  kratkor.obvrski i broj na denovi vo god.       

  sprema tro{oci od redovno rabotewe        

4 Koeficient na obrt na zaliha broj 4,55 7,97 

  odnos megu prihodi od redov.rab.i zalihi       

5 Koeficient na obrt na celokupen imot broj 0,46 0,66 

  odnos megu vkupen prihod i vkupni sredst.       

Pokazateli za likvidnost 

  Elementi   2014 2015 

          

1 Momentna likvidnost % 23,13 31,06 

  Odnos megu pari~ni sredstva i hartii        

  od vrednost i kratkoro~ni obvrski       

2 Tekovna likvidnost % 1.029,96 401,14 

  Odnos megu tekovni sredstva namaleni        

  za zalihi i kratkoro~ni obvrski       

3 Op{ta likvidnost % 1.241,10 460,59 

  Odnos megu tekovni sredstva i kratkor.         

  obvrski        
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Pokazateli na finansiska stabilnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Finansiska sigurnost % 67,71 64,17 

  Kapital i rezervi prema vkupna pasiva       

2 Stepen na kreditna sposobnost % 233,71 237,48 

  Kapital, rezervi i dolgor.obvrski prema       

  postojani sredstva       

3 Stepen na samofinansirawe % 133,25 144,18 

  Kapital i rezervi prema  postojani        

  sredstva i zalihi       

4 Stepen na zadol`enost % 47,64 55,84 

  Vkupni dolgovi prema kapital i rezervi       

5 Stepen na pokritie na tekovnite % 91,89 78,29 

  sredstva         

6 % na kreditna zadol`enost % 37,45 32,60 

  Obv.po krediti namaleni za pari~nisred.       

  prema kapital i rezervi       

    Pokazateli na ekonomi~nost 

  Elementi   2014 2015 

          

1 Odnos megu prihodi i rashodi % 104,43 105,70 

2 Odnos megu prihodi i rashodi od % 108,15 108,53 

   redovno rabotewe       

3 Odnos megu finansiski prihodi  i  % 11,96 19,83 

  finansiski rashodi       

4 Odnos na dobivka pred odano~uvawe   4,11 5,44 

  i prihodi od rabotewe %     

5 Odnos na  dobivka za finanansis.godina   3,51 4,71 

  i prihodi od redovno i vonred.rabotewe %     
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на 

Технокомерц АД, Скопје 

Извештај за поединечните финансиски извештаи 

Извршивме ревизија на придружните поединечни финансиски извештаи на Технокомерц 

АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за 

финансиската состојба на ден 31 декември 2015 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 31. 

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие поединечни 

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 поединечни 

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 поединечни финансиски извештаи врз 

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

Меѓународните Стандарди за Ревизија. 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 поединечните финансиските извештаи се 

ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува спроведување на 

процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во 

поединечните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на 

ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално 

погрешно прикажување во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или 

грешка. 
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Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Придружните белешки се составен дел на овие поединечни финансиски извештаи 
 
 

Извештај за сеопфатната добивка  

 
Белешки 

Година што завршува на 31 
декември 

  2015 2014 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 16 167,030  103,737  
Останати деловни приходи 17 3,139  3,466  
Промена во залихите  27  (168) 
    
Материјали, услуги и наб.вредност на прод.стоки 18 (125,113) (77,067) 
Трошоци за вработени 19 (14,795) (12,133) 
Амортизација 5 (2,163) (2,264) 
Останати деловни трошоци 20 (14,728) (7,615) 

Добивка од деловни активности   13,397  7,956  

    
Финансиски приходи  995  427  
Финансиски  расходи  (5,134) (3,984) 

Финансиски приходи / ( расходи), нето 21 (4,139) (3,557) 

Добивка пред оданочување  9,258  4,399  

    
Данок на добивка 22 (1,246) (644) 

Нето добивка за годината  8,012  3,755  

    
Останата сеопфатна добивка за годината:     

Ефект од вреднување на вложувањата 13 498  738  

Вкупна сеопфатна добивка за годината  8,510  4,493  

    

Добивка за сопствениците  8,012  3,755  
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците  8,510  4,493  

    
Заработувачка по акција    
- Основна и разводнета (Денари по акција) 23 403  188 
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Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Придружните белешки се составен дел на овие поединечни финансиски извештаи 
 
 

Извештај за промените во капиталот  

 Акционерски 
Капитал Резерви 

Нераспределена 
добивка Вкупно 

 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 
     
1 јануари 2015 71,640  15,678  70,915  158,233  
Трансакции со сопствениците     
Откупени сопствени акции (Бел.13) (267) - - (267) 
Распоред на акум.добивки (Бел. 13) - 1,000  (1,000) - 

Трансакции со сопствениците (267) 1,000  (1,000) (267) 

     
Добивка за годината - - 8,012  8,012  
Останата сеопфатна добивка (Б.8 и 13) -  498  -  498  

Вкупна сеопфатна добивка -  498  8,012  8,510  

31 декември 2015 година  71,373  17,176  77,927  166,476  

     
1 јануари 2014 71,640  14,092  68,051  153,783  

Корекција на грешка - - (44) (44) 
Распоред на акум.добивки (Бел. 13) - 848  (848) - 

Трансакции со сопствениците -  848  (892) (44) 

     
Добивка за годината - - 3,756  3,756  
Останата сеопфатна добивка (Б.8 и 13) - 738  - 738  

Вкупна сеопфатна добивка -  738  3,756  4,494  

31 декември 2014 година  71,640  15,678  70,915  158,233  
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Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Придружните белешки се составен дел на овие поединечни финансиски извештаи 
 
 

Извештај за паричните текови  

  (Во 000 мкд) 

 Белешки Година  што  завршува на 31 декември 

  2015 2014 

Оперативни активности    

Добивка пред оданочување  9,258 3,756 

Усогласување за:    

Депрецијација и амортизација 5 2,163 2,263 

Приходи од отпис на обрски 17 (97) - 

Приходи од примени рабати  и попусти од добавувачи 17 (60) - 

Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема 17 (126) - 

Приходи од дивиденди 17 (30) - 

Кусоци/(вишоци), нето 17,20 18 - 

Загуба од вредносно усогласување на залихите  20 5,181 - 

Загуби поради оштетување и отпис на побарувања 20 1,804 - 

Загуби поради оштетување и отпис на вложувања  20 612 - 

Корекција на вреднув.на вложувањата 20 36 - 

Дополнително одобрени попусти на купувачи 20 351 - 

Нето сегашна вредност на отуѓени и расходувани средства 20 80 25 

Расходи за камати, нето 21 3,976 - 

Добивка од работење пред промени во операт. капитал  23,166 6,044 

Промени во оперативниот капитал:    

Залихи  (2,971) 1,334 

Побарувања од купувачи и останати побарувања  (33,487) (3,914) 

Обврски кон добавувачи и останати обврски  14,679 (11,312) 

  1,387 (7,848) 

(Платени) камати  (4,843) - 

(Платен) данок од добивка  (818) - 

  (4,274) (7,848) 

    

Инвестициони активности    

(Набавка) на недвижности, постројки и опрема   (1,259) (1,401) 

Продажба на недвижности, постројки и опрема  126 - 

(Набавка) на нематеријални  средства  (78) - 

Вложувања во подружници  - (36,488) 

Приливи од дадени позајмици  10,881 3,697 

Приливи по дивиденди  30 - 

Приливи по камати  867 - 

  10,567 (34,192) 

    

Финансиски активности    

Откуп на сопствени акции  (267) - 

Приливи од / (отплата на) позајмици, нето  2,538 36,862 

  2,271 36,862 

    

Нето промени кај  паричните средства и еквиваленти  8,564 (5,178) 

Парични средства и еквиваленти на почетокот  2,582 7,760 

Парични средства и еквиваленти на крајот 12 11,146 2,582 
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Поединечни финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

 
 

Белешки кон поединечните финансиски извештаи  

1 Општи податоци  

Технокомерц АД Скопје (Друштвото) е Акционерско друштво основано во Република 

Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Бул.8-ми Септември бр.42, Скопје.  

Основна дејност на Друштвото опфаќа промет со резервни делови за товарни возила за 

градежни, земјоделски и рударски машини, како и производство на хидраулични црева за 

висок притисок и гумени заптивки за механизација. Друштвото ги извршува своите деловни 

активности во земјата и странство и со состојба на 31 декември 2015 година вработува вкупно 

27 лица (2014: исто). 

Акциите на Друштвото се котирани на редовниот пазар на Македонска берза на хартии од 

вредност. 

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 поединечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски 

друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 88/2015) 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. 

 

Поединечните 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. 
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Белешки кон поединечните финансиски извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 
 

 
 

Основа за подготовка (продолжува) 

Подготовката на овие поединечни 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 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 поединечни финансиски извештаи на Матичното 

Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговата подружница – СтопГо дооел 

Скопје, правен субјект основан во Република Македонија. Вложувањето на Матичното 

Друштво во подружницата е евидентирано по неговата набавна вредност (исто Бел.2.6). 

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во 

локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и 

презентациска валута. 

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 

декември 2015 и 2014 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие 

финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.2 Трансакции во 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 сеопфатна 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 2015 31 декември 2014 

1 УСД 56.3744 Денари 50.5604 Денари 
1 ЕУР 61.5947 Денари 61.4814 Денари 
1 ГБП 83.4617 Денари 78.5906 Денари 
1 ЦАД 40.6003 Денари 43.5051 Денари 

2.3 Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за 

акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се 

однесуваат на набавката на средствата. 

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. 

 



Технокомерц АД, Скопје    
 9 

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

 
 

 
Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 

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 набавната вредност на 

ставката може разумно да се измери. 

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за 

сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. 

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата 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 
Опрема 4-10 години 
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 

 

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по 

пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во 

Извештајот за сеопфатна добивка како деловни приходи. 

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 проценет надоместлив износ. 

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во 

моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се 

капитализираат во моментот на нивното настанување. 

2.4 Нематеријални средства 

Нематеријалните средства во целост се состојат од вложувања во софтверски лиценци. 

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува со примена на праволиниската 

метода, во рок од 3 години.  

2.5 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 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. 
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Белешки кон поединечните финансиски извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 
 

 
 

2.6 Вложувања во 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 неговата набавна вредност. 

2.7 Залихи 

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на 

чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна 

вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, 

маркетинг и дистрибуција. 

Трошокот на залихата се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува 

трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. 

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната 

работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци. 

2.8 Финансиски средства 

Друштвото 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. 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. Друштвото 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 билансирање. Кредитите и 

побарувањата на Друштвото на датумот на билансирање се состојат од побарувања од 

купувачи и останати побарувања, дадени позајмици 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.  
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Финансиски средства (продолжува) 

Иницијално признавање 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. 

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и 

загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на 

трансакциите. 

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според 
нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во 
Извештајот за сеопфатна добивка.  
 
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. 
 
Последователно мерење 
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 евидентирани по амортизирана набавна вредност со 
употреба на методот на ефективна камата. 
 
Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна 
вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како 
останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-
монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени како 
ревалоризациони вишоци во рамките на капиталот.  
 
Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се 
оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се 
вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања. 
 
Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со 
употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна 
добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на 
капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како 
дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од 
дивиденди. 
 

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. 

Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од 

вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на 

проценка. 

 

2.9 Пребивање на финансиските инструменти 

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.  
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2.10 Побарувања од купувачи и останати 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 пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото 

нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на 

побарувања. 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. 

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 се намалува преку употребата на сметка за резервирање 

поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување 

во тековниот извештај за сеопфатна 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 извештајот за сеопфатна добивка.  

2.11 Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 

банки и други кракткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не 

подолги од 3 месеци од датум на стекнување. 

2.12 Капитал, резерви и акумулирани добивки 
 (а) Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 

(б) Трошоци поврзани со емисија на 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 се состојат од ревалоризациони и останати резерви се создадени во текот на 

периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства 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 Друштвото. Согласно со законската регулатива 

резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени 

акции/удели и исплата на дивиденди. 

 (д) Нераспределена добивка 

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните (нераспределени) добивки од тековниот и 

претходните периоди.   
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2.13 Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот 

аранжман. 

Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата 

финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и истите се состојат од обврски по 

позајмици, обврски спрема добавувачи и останати обврски. 

 

Обврски кон добавувачи и останати 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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2.14 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 

Во периодот помеѓу 01 јануари 2009 заклучно со 31 декември 2013 година, тековниот данок на 

добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на 

правни лица - нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни 

цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. 

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данок на добивка применлив за даночните 

периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој 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. 

 

Одложен данок на добивка 
Одложен данок на добивка 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 трошок се користат тековните важечки даночни стапки. 

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната 

добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат 

капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. 

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 2015 и 2014 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни 

обврски односно средства. 

2.15 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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2.16 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 еднаков на двомесечна просечна 

плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за 

пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за 

финансиските извештаи. 

2.17 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 

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. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби. 

2.18 Признавање на приходите и расходите 

Приходите се состојат од приходи од производи и стоки и се прикажани во Белешка 15. 

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно 

надоместот што треба да се прими за обезбедените услуги, нето од данокот на додадена 

вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што 

следи: 

Приходи од продажба на производи и стоки 

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до 

корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања 

е разумно обезбедена.  
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Признавање на приходи и расходи (продолжува) 

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.  

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 

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 резултатите 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. 

2.19 Превземени и неизвесни обврски 

Не се евидентирани неизвесни обврски во поединечните финансиски извештаи. Тие се 

објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски 

користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во поединечните 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. 

2.20 Трансакции со поврзани страни 

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. 

2.21 Настани по датумот на известување 

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска 

со состојбата на субјектот на денот на билансирање (настани за кои може да се врши 

корегирање) се рефлектирани во финансиските 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 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 Раководството 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, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на 

вишокот ликвидни средства. 

3.2 Пазарни ризици 

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. 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:   

 ЕУР УСД  Вкупно 

31 декември 2015    
Средства    

Парични средства и еквиваленти 56 - 56 
Купувачи во странство 597 - 597 

  653 - 653 

    
Обврски    

Позајмици со камата 12,319  -  12,319  
Добавувачи во странство 18,334  2  18,336  

  30,653  2  30,655  

Нето изложеност (30,000) (2) (30,002) 

 

      
31 декември 2014    
Средства    

Купувачи во странство 810 - 810 

  810 - 810 

      
Обврски    

Позајмици со камата 18,444  - 18,444  
Добавувачи во странство 1,658  - 1,658  

  20,102  - 20,102  

Нето изложеност (19,292) - (19,292) 
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Пазарни ризици (продолжува) 

Анализа на сензитивноста на странски валути 

   2015 

     

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (30,002) (300) (300) 

    

   2014 

    

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (19,292) (193) 193  
 

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%. 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%. 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични 

текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на 

пазарните каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните 

каматни стапки, поради финансирање на Друштвото со позајмици со фиксна каматна стапка, 

како што е тоа прикажано во табелата подолу. Раководството на Друштвото е во најголема 

мера одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и 

одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. 

   2015 2014 
Финансиски средства     
Некаматоносни:     

Финансиски побарувања   1,133 12,014 
Побарувања од купувачи, нето   121,442 90,974 
Останати побарувања   84 - 
Пари и парични еквиваленти   35 9 
Каматоносни (фиксна   каматна стапка):     
Пари и парични еквиваленти   11,111 2,573 

   133,805 105,570 

     
Финансиски обврски     
Некаматоносни:     

Обврски кон добавувачи   24,244 8,699 
Обврски за неисплатени бруто плати   - 944 
Останати обврски   51 258 
Каматоносни (фиксна   каматна стапка):     
Обврски за финансиски наем   - 104 
Позајмици   67,167 64,629 

   91,462 74,634 

3.3 Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на 

известување доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно 

одредбите од договорот.  
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Кредитен ризик (продолжува) 

Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се 

врши на клиенти со соодветна кредитна историја и политики кои го ограничуваат износот на 

кредитната изложеност на неговите клиенти. 

Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со 

евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба, 

како што следи:  

 2015 2014 

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност   

Финансиски средства расположливи за продажба 6,952  6,490  

Финансиски побарувања 1,133 12,014 

Побарувања од купувачи, нето 121,442 90,974 

Останати побарувања 84 - 

Парични средства иеквиваленти 11,146 2,582 

 140,757 112,060 

3.4 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. 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. 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2015 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 24,244 - - - 24,244 

Обврски за неисплатени бруто плати - - - - - 

Останати обврски 51 - - - 51 

Обврски за финансиски наем - - - - - 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 16,842 10,326 19,011 20,988 67,167 

31 декември 2015 41,137 10,326 19,011 20,988 91,462 

 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2014 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 8,699 - - - 8,699 

Обврски за неисплатени бруто плати 944 - - - 944 

Останати обврски 258 - - - 258 

Обврски за финансиски наем 104 - - - 104 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 400 - 29,936 34,293 64,629 

31 декември 2014 10,405 - 29,936 34,293 74,634 
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3.5 Ризик при управување со капитал  

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да 

продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите 

и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на 

капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. 

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши 

корекција на износот на дивиденди исплатени на сопствениците, да го зголеми или намали 

капиталот на сопствениците, 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 13, пари и парични еквиваленти и главнина, 

која се состои од основачки капитал, 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.  

 Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 

   2015 2014 

     

Позајмици    67,167 64,629 

Парични средства и еквиваленти     (11,146) (2,582) 

Нето обврски                                                     56,021  62,047  

     

Капитал     166,476 158,233 

      34% 39% 

3.6 Утврдување на објективна вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или 

некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се 

одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или 

обврската. 
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3.6.1.            Финансиски инструменти 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  

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за 

финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност 

како што следи (во илјади Денари): 

31 декември 2015 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 6,952 - - 6,952 

 
31 декември 2014 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 6,490 - - 6,490 

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од 

вредност на домашни котирани правни субјекти. 

3.6.2           Објективната вредност на  финансиски средства кои не се мерат по 

објективна вредност во извештајот за финансиската состојба 

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски 

средства и обврски кои во извештајот за финансиската состојба не се евидентирани според 

објективна вредност се прикажани во табелата подолу: 

 Евидентирана 
вредност 

Евидентирана 
вредност 

Објективна 
вредност 

Објективна 
вредност 

 2015 2014 2015 2014 
Средства     

Финансиски побарувања 1,133 12,014 1,133 12,014 
Побарувања од купувачи, нето 121,442 90,974 121,442 90,974 
Останати побарувања 84 - 84 - 
Парични средства и еквиваленти 11,146 2,582 11,146 2,582 

Вкупни средства 133,805 105,570 133,805 105,570 

     
Обврски     

Позајмици со камата 67,167 64,629 67,167 64,629 
Обврски за финансиски наем - 104 - 104 
Обврски кон добавувачи 24,244 8,699 24,244 8,699 
Обврски за неисплатени бруто плати - 944 - 944 
Останати обврски 51 258 51 258 

Вкупни обврски 91,462 74,634 91,462 74,634 
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Утврдување на објективна вредност (продолжува) 
Кредити и побарувања  

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за 

резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на 

евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. 

Парични средства и еквиваленти 

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 позајмици 

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по позајмици 

соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање и 

фиксната каматна стапка. 
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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 отстапуваат од таквите проценки. 

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени 

проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото 

ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата 

влијаат за тековниот и идните периоди. 

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 и останати побарувања 

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз 

основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират 

своите обврски. При проценка на соодветноста на загубите поради оштетување за 

побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето 

на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на 

клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 

претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични 

средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно 

постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат 

нивото на загубите поради оштетување кои досега се признати. 

Употребен век на средствата што се амортизираат 

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се 

амортизираат на 31 декември 2015 година. Раководството проценува дека утврдениот 

употрбен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на 

средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. 

Фактички резултати може да се разликуваат поради технолошка застареност. 

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. 



Технокомерц АД, Скопје  24 
 
Белешки кон поединечните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на  и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 
(Сите износи се  изразени во  илјади Денари, освен доколку не е  поинаку наведено) 

 
 

5 Недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства 

5.1 Недвижности, постројки и опрема 

 
 Земјиште 

Градежни 
објекти 

Опрема и 
останати 
средства Вкупно  

     

(Ревалориз) набавна вредност     

На 01 јануари 2014 22,284 37,578 41,317 101,179 

Набавки во текот на год. - 106 1,253 1,359 

Пренос од инвестиции во тек - - (2,553) (2,553) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015 22,284 37,684 40,017 99,985 

Набавки во текот на год. - 297 962 1,259 

(Продажби) - - (1,620) (1,620) 

31 декември 2015 22,284 37,981 39,359 99,624 

     

Акумулирана депрецијација     

На 01 јануари 2014 - 17,497 38,016 55,513 

Депрецијација за годината - 945 1,310 2,255 

Корекција на грешка - - 44 44 

(Продажби и расходувања) - - (2,528) (2,528) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015 - 18,442 36,842 55,284 

Депрецијација за годината - 945 1,188 2,133 

(Продажби) - - (1,540) (1,540) 

31 декември 2015 - 19,387 36,490 55,877 

     

Нето евидентирана вредност     

На 31 декември 2014 22,284 19,242 3,175 44,701 

На 31 декември 2015 22,284 18,594 2,869 43,747 

 
Продажби 

Во текот на 2015 година, Друштвото продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана 

вредност изнесува 80 илјади Денари за износ од 126 илјади Денари (Белешка 17). 

Залог врз недвижности,постројки и опрема 

Деталите се објавени во Белешката 24. 

5.2 Нематеријални средства 
 
  

Набавна 
вредност 

Акумул. 
Амортиз. 

Нето 
вредност  

Софтверски апликации и лиценци     

     

На 01 јануари 2014  420 (403) 17 

Набавки во текот на годината  42 - 42 

Амортизација  - (9) (9) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015  462 (412) 50 

Набавки во текот на годината  78 - 78 

Амортизација  - (30) (30) 

31 декември 2015  540 (442) 98 
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6 Финансиски инструменти по категории  

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на 

датумот на известување за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на 

следниов начин: 

31 декември 2015  Белешка  2015 2014 
      
Средства      
Фин.средства распол.за продажба       
Хартии од вред.во котир.дом.субјекти  8  6,952 6,490 

    6,952 6,490 
Кредити и побарувања      
Финансиски побарувања  9  1,133 12,014 
Побарувања од купувачи, нето  11  121,442 90,974 
Останати побарувања  11  84  - 
Парични средства и еквиваленти  12  11,146  2,582 

    133,805 105,570 

    140,757  112,060 

      
Обврски      
Останати фин.обврски по 
аморт.наб.вр.  

   

Позајмици со камата  14  67,167 64,629 
Обврски кон добавувачи  15  24,244 8,699 
Обврски за неисплатени бруто плати  15  - 944 
Обврски за финансиски наем  15  - 104 
Останати обврски  15  51 258 

    91,462 74,634 

      

7 Вложувања во подружници 

 

% на 
капитал.учест. 2015 2014 

Домашни некотирани субјекти    

- СтопГо дооел Скопје 100% 42,608 42,608 

- Теи МК дооел Скопје 100% - 612 

    42,608 43,220 

 

Движењето на сметката на вложувања во подружници за 2015 и 2014 година е како што следи: 

 2015 2014 

   

На 01 јануари  43,220 6,732 

Вложување во подружница - 36,488 

Ликвидација на подружница (Бел.20) (612) - 

На 31 декември  42,608 43,220 

 

Во текот на 2015 година Друштвото ја ликвидираше целосно поседуваната подружница Теи 

МК дооел Скопје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технокомерц АД, Скопје  26 
 
Белешки кон поединечните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на  и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 
(Сите износи се  изразени во  илјади Денари, освен доколку не е  поинаку наведено) 

 
 

8 Финансиски средства расположливи за продажба 
 2015 2014 

   

Хартии од вредност во домашни котирани правни субјекти 6,952  6,490  

 6,952  6,490  

 

Движењето на сметката на овие вложувања во текот на 2015 и 2014 година е како што следи: 
 

 2015 2014 

   

На 01 јануари  6,490  5,752  

Промени во објективната вредност:   

- Признаени во останата сеопфатна добивка (Бел.13) 498  738  

- Признаени во тековните добивки / загуби (Бел.20) (36) - 

На 31 декември  6,952  6,490  

 

9 Финансиски побарувања 
 2015 2014 

Позајмици без камата на домашни друштва и физ.лица   

- Хипс доо Скопје 726 726 
- СтопГо дооел Скопје 399 11,288 

- Физички лица 8 - 

 1,133 12,014 

Од кои:   

Долгорочни позајмици 726 726 

Краткорочни позајмици 407 11,288 

 1,133 12,014 

 

Во текот на 2015 година, Друштвото одобри нови позајмици во износ од 6,168 илјади Денари 

(2014: 27,575 илјади Денари) и наплати позајмици во износ од 17,049 илјади Денари (2014: 

31,272 илјади Денари).  

10 Залихи 
   2015 2014 
    
Суровини и материјали  2,127 2,448 
Ситен инвентар на залиха  229 207 
Готов производ  815 937 
Производство во тек  792 788 
Трговски стоки  17,372 19,183 

  21,335 23,563 

11 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
  2015 2013 
Купувачи    

Во земјата  120,179 88,255 
Во странство  597 810 
Поврзани субјекти  666 1,909 

  121,442 90,974 
Останати побарувања    

Побарувања по основ  дадени аванси  10,868 10,098 
Побарувања од вработените  9 2 
Однапред платени трошоци  13 9 
Побарување за повеќе платен персонален данок  - 1 
Останати побарувања  84 - 

  10,974 10,110 

  132,416 101,084 
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Побарувања од купувачите и останати побарувања  (продолжува) 

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на 

кредитен ризик: 

 
 

 Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Вкупно  

31 декември 2015     
Набавна вредност  9,219 112,223 121,442 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  9,219 112,223 121,442 

     
31 декември 2014     
Набавна вредност  9,101 81,873 90,974 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  9,101 81,873 90,974 

 

Анализата на старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања од купувачи е како 

што следи: 

 2015 2014 
   
Од 1 - 3 месеци 20,948 15,278 
Од 3 - 6 месеци 35,753 23,414 
Од 3 - 6 месеци 22,622 25,820 
Над 1 година 32,900 17,361 

 121,442 81,873 

12 Парични средства и еквиваленти 
  2015 2014 
    
Денарски и девизни сметки кај домашни банки  11,111 2,573 
Готовина во благајна  35 9 

  11,146 2,582 

13 Капитал 

Акционерски капитал 

На 31 декември 2015 и 2014 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото 

изнесува 57,665 илјади Денари. Истиот е поделен на 22,000 запишани и во целост платени 

обични акции со номинална вредност од 2,621 МКД по акција (2014: исто). Структурата на 

акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:  
 2015 2014 

   

Филиповски Блаже 27.71% 27.71% 

Филиповски Илија 38.21% 38.21% 

Останати 34.08% 34.08% 

 100% 100% 

 

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2015 и 2014 година се како што следи: 
  Број на акции Износ (000 мкд) 

  
Во 

оптек Сопствени Вкупно Во оптек  Сопствени Премии Вкупно 

        
На 01 јан/31 дек 2014 и 
01 јануари 2015 19,923 2,077 22,000 52,221  5,444  13,975 71,640  

(Откуп) на сопствени 
акции (306) 306 - (802) 802  (267) (267)  

31 декември 
2015 

 
19,617  2,383  22,000 51,419  6,246  13,708 71,373  
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Капитал (продолжува) 

Резерви 

Движењето на сметките на резервите во текот на 2015 и 2014 година е како што следи: 

 
 Ревалоризациони 

резерви Останати резерви Вкупно 

01 јануари 2014 14,092 - 14,092 

Ефект од.вред.на вложув. (Бел.8) 738  -  738 

Распределба на акумулирани добивки - 848  848 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015 14,830 848 15,678 

Распределба на акумулирани добивки - 1,000 1,000 

Ефект од вред.на вложув. (Бел.8) 498 - 498 

31 декември 2015 15,328 1,848 17,176 

 

14 Позајмици со камата 
  2015 2014 
Долгорочни позајмици  со камата од домашни банки   

Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 15 
октомври 2017, фиксна кам. стапка 6% годишно, ЕУР 
400.000 

 

12,319 18,444 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 20 
мај 2024 , фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
43.000.000 

 

43,000 43,000 
Општина Ново село: приватизација на земјиште КО 
Ново Село; рок на враќање: 21 февруари 2018, МКД 
5.826.450 

 

1,748 2,681 
Обврски за финансиски наем  - 104 

  57,067 64,229 

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  (6,742) - 

Долгорочен дел од долгорочните позајмици  50,325  64,229  

    
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки   

Комерцијална банка АД Скопје; рок на враќање: 
23.01.2015 

 

- 400 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 09 
март 2016, фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
18.700.000 

 

10,100 - 
Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  6,742 - 

Вкупно краткорочни позајмици  16,842 400 

Вкупно позајмици со камата  67,167  64,629  

  

Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици и финансиски наеми е презентиран во 

Белешката 3.4. Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на 

Друштвото (Белешка 24). 

 

15 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
  2015 2014 
Добавувачи    

Во земјата  5,852 6,689 
Во странство  18,336 1,658 
Поврзани страни  56 352 

  24,244 8,699 
Останати  обврски    

Обврски за ДДВ  775 565 
Обврски по примени аванси од купувачи  52 56 
Пресметани одложени трошоци  5 83 
Обврски за неисплатени бруто плати  - 944 
Останати обврски  51 258 

  883 1,906 

  25,127 10,605 
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16 Приходи од продажба  
  2015 2014 
    
Приходи од продажба на домашен пазар  167,030 103,612 
Приходи од продажба на странски пазари  - 125 

  167,030 103,737 

17 Останати деловни приходи  
  2015 2014 
    
Приходи од наемнини  2,287 2,299 
Приходи од продаж.на недвиж.постројки и опрема  126 102 
Вишоци  121 345 
Приходи од отпис на обврски  97 267 
Приходи од рабати и попусти  60 153 
Приходи од дивиденди  30 50 
Останати приходи  418 250 

  3,139 3,466 

 

18 Материјали, услуги, енергија и набавна вредност на продадени стоки  
  2015 2014 
    
Материјали  2,412 4,033 
Набавна вредност на продадени трговски стоки  116,366 67,094 
Услуги од надворешни субјекти  2,710 2,444 
Резервни делови и ситен инвентар  1,420 1,660 
Потрошена енергија и гориво  2,205 1,836 

  125,113 77,067 

19 Трошоци за вработените 
  2015 2014 
    
Бруто плати  12,991 11,877 
Останати со закон утврдени надоместоци  497 256 
Останати користи на вработени  1,307 - 

  14,795 12,133 

20 Останати деловни трошоци 
    2015 2014 
      
Расход од обезвреднување на залихи  5,181 - 
Оштетување и отпис на кратк.побарувања   1,804 60 
Услуги  1,546 1,058 
Трошоци за спонзорство  819 559 
Трошоци за службени патувања  729 475 
Банкарски услуги и членарини  708 660 
Трошоци за репрезентација   658 653 
Оштетување и отпис на вложувања (Бел.7)  612 - 
Промоција, пропаганда и реклама  494 259 
Надоместоци на членовите на управување  481 747 
Попусти и рекламации одобрени на купувачи  351 447 
Премии за осигурување   253 107 
Кусоци  139 941 
Трошоци за регистрација на возила  71 42 
Неамортиз.вред.на прод.недвиж,постр.и опрема (Б.5)  80 - 
Корекција на вреднувањето на хартии од вредност  36 - 
Закупнина  - 185 
Останати трошоци  766 1,422 

    14,728 7,615 
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21 Финансиски приходи и расходи 
  2015 2014 
Приходи    

Камати  867 271 
Позитивни курсни разлики  128 155 

  995 426 
Расходи    

Камати  (4,843) (3,848) 
Негативни курсни разлики  (291) (135) 

  (5,134) (3,983) 

Нето финансиски (расходи)  (4,139) (3,557) 

22 Данок на добивка 

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен трошок во Извештајот за сеопфатната 

добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014: 

 

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, со пондерираниот просечен број на обични 

акции во оптек во текот на годината. 

 2015 2014 

   

Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции 8,012  3,755  

Пондериран просечен број на обични акции во оптек 19,894  19,923 

Заработувачка по акција – основна и развод. (МКД по акција) 403 188 

 

24 Неизвесни обврски  

Судски спорови 

Со состојба на 31 декември 2015 не се покренати судски постапки против Друштвото.  Во 

согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на 

финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина 

против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на 

редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна 

појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, 

раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни 

обврски. 

Залог на недвижности, постројки и опрема  

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото има заложено дел од своите 

недвижности со проценета вредност од Еур 2,000,000 (123,189 илјади Денари) како 

обезбедување за позајмените средства со камата од Комерцијална Банка АД Скопје.  

  2015 2014 

   

Добивка пред оданочување 9,258 4,399 

Усогласување за:   

Неодбитни трошоци за даночни цели 4,005 3,160 

Даночни олеснувања (804) (1,116) 

Основа за оданочување 12,459 6,443 

Даночна стапка 10% 10% 

Данок на добивка по стапка од 10% 1,246 644 
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Белешки кон поединечните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на  и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 
(Сите износи се  изразени во  илјади Денари, освен доколку не е  поинаку наведено) 

 
 

Гаранции 

Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има издадено банкарски гаранции од една 

домашна банка во износ од 28,949 илјади Денари (2014: 1,983 илјади Денари). Употребата на 

овие средства е ограничена до истекот на важноста на издадената гаранција. 

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 поединечни 

финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој 

основ. 

25 Трансакции со поврзани страни 
 Побарувања Обврски Приходи Расходи 
2015     

Стоп Го дооел, Скопје 1,065 56 1,033 17,875 
Клучен раководен кадар - - - 3,201 

 1,065 56 1,033 21,076 
2014     

Стоп Го дооел, Скопје 9,941 352 9,470 1,116 
Теи МК дооел, Скопје 3,256 - -  

 13,197 352 9,470 1,116 

     
Клучен раководен кадар - - - 3,001 

26 Настани по датумот на известување 

По 31 декември 2015 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие 

поединечни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на 

финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие 

поединечни финансиски извештаи. 
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                 Прилози 



Технокомерц АД, Скопје  
 

 
 

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 
31 декември 2015 
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Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината 
што завршува на 31 декември 2015 
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1.Op{ti podatoci  
 
TEHNOKOMERC  AD Skopje, mati~noto dru{tvo e akcionersko dru{tvo osnovano i 
so sedi{te vo Republika Makedonija.Sedi{teto na dru{tvoto e locirano na Bul. 8 
Septemvri br.42, Skopje. 
Osnovnata dejnost na dru{tvoto e promet na  rezervni delovi za tovarni i patni~ki 
vozila, avtomobilski gumi, grade`ni,  zemjodelski i rudarski ma{ini , proizvodstvo 
na hidrauli~ni creva za visok pritisok , gumeni zaptivki za avtomobilska , grade`na 
i rudarska mehanizacija . 
Mati~noto dru{tvo Tehnokomerc AD Skopje  poseduva edna podru`nica STOP & GO 
dooel Skopje. Dru{tvoto TEI MK dooel Skopje koe be{e vo sopstvenost na 
Tehnokomerc AD Skopje e likvidirano  na 14.05.2015 godina so Re{enie od 
Centralen registar na RM br. 30120150019310. 
Brojot na vrabotenite  vo dru{tvoto so sostojba na 31.12.2015 godina iznesuva  45 
lica . 
Godi{niot izve{taj za raboteweto na dru{tvoto e vo soglasnost so Zakonot za 
trgovski dru{tva  i Pravilnikot za vodewe na smetkovodstvo i e izgotven  vrz osnova 
na  konceptot na  nabavna cena osven  vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba , koi 
se iska`ani spored nivnata pazarna vrednost bazirana na poslednata trguvana cena 
na akciite na berzata. 
 
2.Smetkovodstveni politiki i metodi na vrednuvawe 
  
Vo 2015 godina nema promeni vo smetkovodstvenite politiki i metodi na vrednuvawe 
na poziciite vo finansiskite izve{tai na grupacijata Tehnokomerc AD. 
 
3. Politika  na upravuvawe so finansiskite rizici 
 
Vo svoeto rabotewe dru{tvoto e izlo`eno na pove}e vidovi finansiski rizici kako 
{to se pazaren rizik, krediten rizik, kamaten rizik i rizik od nelikvidnost. 
Pristapot na dru{tvoto vo upravuvaweto so finansiskite rizici e naso~eno kon 
procenka na nepredvidlivosta na finansiskiot pazar i prevzemawe na aktivnosti za 
minimizirawe na potencijalnite negativni efekti od  finansiskite rizici. 
 
4. Golemi zdelki 
 
Spored zakonot za trgovski dru{tva, Tehnokomerc AD Skopje vo 2015 godina nema 
sklu~eno golemi zdelki. 
 
5. Odnosi so povrzani subjekti 
 
Kupoproda`nite odnosi pomegu povrzanite subjekti  se odvivaat na princip na 
normalni  proda`ni uslovi i pazarni ceni. 
 
6. Akcionerski kapital 
 
Acionerskiot kapital na dru{tvoto se sostoi od 22.000 obi~ni  akcii so nominalna 
vrednost od  51,13 eur po akcija od koi 19923 se akcii na fizi~ki lica  a  2383 se 
akcii na Tehnokomerc AD . 
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Dru{tvoto vodi politika na neispla}awe na dividenda vo funkcija na zgolemuvawe 
na razvojnite mo`nosti i podobruvawe na kreditnata sposobnost na dru{tvoto . 
 
7. Primawa na ~lenovi na odbor na direktori 
 
Vo tekot na 2015 godina na ~lenovite na odborot na direktori isplateno e iznos od 
481  iljadi denari. 
Licata koi go so~inuvaat Odborot na direktori ne ~lenuvaaat  vo organi na 
upravuvawe na  drugi dru{tva.                      
 
8.  Finansiski rezultati 
 
Vkupni prihodi   
 
Vo delovnata  2015 godina konsolidiranite vkupni  prihodi se zgolemija za 30,7% i 
dostignaa  iznos od  262.693 iljadi denari.  
Od vkupnite prihodi 99,5% se operativni prihodi dodeka finansiskite prihodi 
imaa nezna~itelno u~estvo ( 0,5% ). 
 
Operativni prihodi 
 
Konsolidiranite operativni prihodi  iznesuvaa 261.482 iljadi denari i  vo odnos na 
prethodnata godina zabele`ija porast od  30,4% . Od vkupnite operativni prihodi 
najgolem del   (98,7%) se prihodi ostvareni od osnovnata dejnost na dru{tvoto dodeka 
ostanatite prihodi  u~estvuvaa so 1,3%. 
Tabela na prihodi : 

Prihodi od proda`ba                      i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Prihodi od proda`ba na trgovski stoki 103.779.229 170.456.108 164,2 

Prihodi od proda`ba na proizvodi 12.830.869 10.011.120 78,0 

Prihodi od proda`ba  na malo 67.909.203 67.203.247 99,0 

Prihodi od proda`ba vo transit 10.226.702 8.139.412 79,6 

Prihodi od naemnini 2.146.143 2.283.147 106,4 

     Vkupno : 196.892.146 258.093.034 131,1 
 

Pgolem porast vo sporedba so 2014 godina e ostvareno  kaj  proda`bite na 
stokite na golemo i toa za 64,2%. Vo strukturata na vkupnite konsolidirani 
prihodi tie u~estvuvaa so 64,9% prema 51,6% vo prethodnata godina. 
 

Ostanati operativni prihodi 
 
Ostanatite operativni prihodi  iznesuvaa  3.389 iljadi denari i tie se za 7,1% 
pomali vo sporedba so 2014 godina koga iznesuvaa 3.648  iljadi denari.  
 
Tabela na ostanati operativni prihodi: 

Ostanati operativni prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Dobivki od proda`ba na sredstva 120.606 129.667 107,5 

Prih.od naplat.otpi{.pobar i otpis na obvrski   294.790 241.201 81,8 

Ostanati operativni prihodi  3.232.536 3.018.077 93,4 

     Vkupno : 3.647.932 3.388.945 92,9 
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Finansiski prihodi 
 
Vo tekot na 2015 godina  ostvareni se  konsolidirani finansiski prihodi vo iznos od  
1.211 iljadi  denari i vo sporedba so prethodnata godina  tie se zgolemeni za  181,4 %.  
 

Finansiski  prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Prihodi od dividend 49.575 191.587 386,5 

Prihodi od kamati i kursni razliki 380.924 1.019.777 267,7 

     Vkupno : 430.499 1.211.364 281,4 

 
Od vkupnite finansiski prihodi 888 iljadi denari se prihodi naplateni po osnov na 
kamati prema 134 iljadi denari vo 2014 godina. 
 
Vkupni rashodi 
 
Vkupnite konsolidirani rashodi dostignaa iznos od  248.980 iljadi denari i vo odnos 
na 2014 godina tie se  za 30,6% pogolemi. 
Od vkupnite rashodi  97,1% se operativnite rashodi dodeka finansiskite rashodi 
u~estvuvaa so  2,9%. 
 
Operativni rashodi 
 
Operativnite rashodi   iznesuvaa 241.740 iljadi denari i vo sporedba so ostvarenite 
vo  2014 godina bele`at porast  od  30,7%. 

Tabela na operativni rashodi: 
 

Operativni rashodi                    i    z    n    o    s indeks         struktura 

  2014 2015   2014 2015 

Nabavna  vrednost na prodadeni stoki 133.567.514 181.757.248 136,1 72,24 75,19 

Tro{oci na surovini i materijali 9.457.426 7.976.594 84,3 5,11 3,30 

Uslugi so karakter na materijalni tro{oci 6.968.006 8.489.334 121,8 3,77 3,51 

Ostanati tro{oci od raboteweto 6.700.333 7.248.246 108,2 3,62 3,00 

Tro{oci za  vraboteni 20.606.372 23.280.787 113,0 11,14 9,63 

Amortizacija 4.063.831 3.917.079 96,4 2,20 1,62 

Vrednosno usoglasuvawe  na zalihite 0 5.181.095 0 0,00 2,14 

Ostanati operativni rashodi 3.535.561 3.890.107 110,0 1,91 1,61 

          Vkupno : 184.899.043 241.740.490 130,7 100,00 100,00 

 
Namaluvawe  vo odnos na sporedbeniot period e zabele`ano kaj tro{ocite za 
surovinite povrzani so proizvodstvoto i presmetanata amortizacija dodeka site 
ostanati vidovi rashodi se vo porast vo sporedba so 2014 godina. 
Najgolem porast od 36,1% e zabele`ano kaj nabavnata vrednost na prodadenite 
trgovski stoki {to e soglasno zgolemeniot obem na proda`bata.  
Vo 2015 godina izvr{en e otpis na zastareni i nekurentni zalihi  vo iznos od 5.181 
iljadi denari i otpis  na pobaruvawa za koe e oceneto deka ne mo`at da se naplatat  vo 
iznos od 2.822 iljadi denari. 
Tro{ocite na vrabotenite vo 2015 godina  dostignaa iznos od 23.281 iljadi denari i vo 
sporedba so 2014 god zabele`ija  zgolemuvawe od 13%.  
Za 2015 godina vo grupacijata ostvarena e prose~na  neto plata  po rabotnik  na iznos 
od 26.017 denari prema   25.968 denari vo prethodnata godina.  
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Finansiski rashodi 
 
Finansiskite rashodi dostignaa iznos od 7.240 iljadi denari i vo sporedba so 2014 
godina tie se za  27,0 %  pogolemi. 
 

Finansiski rashodi              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Rashodi po osnov na kamati  5.508.346 6.788.963 123,2 

Rashodi po osnov  kursni razliki 193.534 395.827 204,5 

Ostanati finansiski rashodi 12 54.966 458.050,0 

          Vkupno : 5.701.892 7.239.756 127,0 
 

 
Vo tekot na  godinata  plateni se  kamati po krediti od banki na iznos od 6.789 iljadi 
denari ili za  23,2% poveke vo sporedba so prethodnata godina . 
 
Dobivka 
 
Vo delovnata  2015 godina ostvarena e konsolidirana bruto dobivka  vo iznos od 
13.740 iljadi denari i vo odnos na ostvarenata vo 2014 godina( 10.202 iljadi denari) 
ostvareno e zgolemuvawe od 34,7%. U~estvoto na dobivkata pred odano~uvawe vo 
konsolidiraniot vkupen  prihod iznesuva 5,23% prema 5,08% vo prethodnata godina.  
 
Presmetaniot danok na dobivka iznesuva 2.018 iljadi denari  i zabela`a zgolemuvawe 
od 35,3% vo odnos na  prethodnata godina  koga iznesuva{e 1.491 iljadi denari. 
 
Konsolidiranata dobivka po odano~uvawe iznesuva 11.722 iljadi denari i vo sporedba 
so  2014 godina ( 8.711 iljadi denari ) taa e zgolemena za 34,6 %. U~estvoto na neto 
dobivkata vo  vkupniot prihod iznesuva 4,46% . 
 
 
Vkupni sredstva  
 
Vkupnitekonsolidirani sredstva  dostignaa iznos od  337.131 iljadi  denari i tie se 
za 6,9% pogolemi vo sporedba so 2014 godina koga iznesuvaa 315.397 iljadi denari.Od 
vkupnite sredstva na dru{tvoto 24,4% se netekovni sredstva, dodeka tekovnite 
sredstva iznesuvaa 75,6%. 
 
Netekovni  sredstva  
 
Netekovnite sredstva iznesuvaa 81.930 iljadi denari i zabele`ija namaluvawe od 
7,8% vo odnos na sporedbeniot period a kako rezultat na eliminiraweto na gudvilot 
pri steknuvaweto na podru`nicata so  akumuliranata dobivka na dru{tvoto. 
 
Tabela na netekovni sredstva: 

Netekovni sredstva              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Нематеријални средства 8.096.542 147.142 1,8 

Недви`ности,постројки и опрема 72.934.468 73.443.905 100,7 

Вло`увања во хартии од вредност 6.490.005 6.952.292 107,1 

Останати долгоро~ни побарувања 1.386.420 1.386.420 100,0 

        Vkupno: 88.907.435 81.929.759 92,2 
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Vo 2015 godi   

Materijalnite i nematerijalnite sredstva se evidentirani po nabavna vrednost 
namaleni za akumuliranata amortizacija koja se presmetuva po prvoliniskiot metod 
vo ednakvi godi{ni iznosi. 
Pregled  na  vlo`uvawa  vo hartii od vrednost 

 
 
 

Broj  na  
akcii 

             Pazarna  vrednost    
    31.12.2014                 31.12.2015 
 

Komercijana  Banka AD Skopje 2.354        4.637.380                   5.414.200 
Alkaloid  AD  Skopje 51           260.100                      277.542 
Granit  AD Skopje 1.195           711.025                      585.550 
Hoteli Metropol  AD  Ohrid 500             85.000                        90.000 
Makpetrol AD Skopje 30           660.000                      555.000  
Arcelormittal Skopje 1500             78.000                        30.000 
Vkupno:         6.490.005                   6.952.292 

 
Zgolemuvaweto na vlo`uvawata vo hartii od vrednost e rezultat na sveduvaweto na 
vrednosta  na  akciite na nivnata  pazarna vrednost na 31.12.2015 godina , pri {to se 
sozdadoa revalorizacioni rezervi vo iznos od 462 iljadi denari. 
 
Tekovni sredstva 
 
Konsolidiranit tekovni sredstva iznesuvaa 255.201 iljadi  denari i se za 12,7 % 
pogolemi vo odnos na 2014 godina.                                                                                                                    

Tekovni sredstva                     i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Залихи 86.382.493 78.378.488 90,7 

Kratkoro~ni pobaruvawa  131.472.024 163.411.616 124,3 

Краткоро~ни finasiski sredsrva  0 8.000 0,0 

Пари и пари~ни еквиваленти 8.504.407 13.105.994 154,1 

Plateni tro{oci za idni periodi( AVR) 130.897 296.791 226,7 

     Vkupno : 226.489.821 255.200.889 112,7 

 
So sostojba  na 31.12.2015 godina zgolemuvawe e ostvareno kaj pari~nite sredstva na 
`iro smetkata na dru{tvoto i  pobaruvawata od kupuva~ite dodeka  vkupnite zalihi 
se namaleni vo odnos na sporedbeniot period. 
 
Zalihi 
 
Konsolidiranite zalihi dostignaa iznos od 78.378 iljadi denari i vo odnos na 2014 
godina  zabele`ija namaluvawe  od 9,3 %. Od vkupnite zalihi na dru{tvoto  94,5% se 
zalihi na  trgovski stoki. 
 
Tabela na vkupni zalihi  
 

Zalihi                     i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Materijali  2.448.128 2.126.635 86,9 

Siten inventar i avto gumi 1.151.749 1.156.154 100,4 

Proizvodstvo 787.784 792.398 100,6 

Gotovi proizvodi 206.933 229.239 110,8 

Trgovski stoki  81.787.899 74.074.062 90,6 

         Vkupno : 86.382.493 78.378.488 90,7 
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Kratkoro~ni pobaruvawa 
 
Na 31.12.2015 godina konsolidiranite kratkoro~ni pobaruvawa na dru{tvoto 
iznesuvaa 163.412 iljadi denari i  zabele`ija  zgolemuvawe  od  24,3 %.  
 

Kratkoro~ni pobaruvawa               i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata 85.636.638 123.436.475 144,1 

Somnitelni i sporni pobaruvawa 33.565.625 26.055.382 77,6 

Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo 967.525 652.828 67,5 

Pobaruvawa po avansi 10.097.131 10.917.878 108,1 

Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa 1.205.105 2.349.053 194,9 

          Vkupno : 131.472.024 163.411.616 124,3 
 

Kako rezultat na investiciite vo javnata infrastruktura obemot na raboteweto na 
dru{tvoto vo  izve{tajnata godina zna~itelno se zgolemi.   
Vo sporedba so 2014 godina pobaruvawata od kupuva~ite vo zemjata se zgolemija za 
44,1%  i vo strukturata na vkupnite sredstva tie u~estvuvaa so 36,6%.  
Ednovremeno od vkupno utu`enite pobaruvawa naplateni se  6.678 iljadi denari  
dodeka novi tu`bi se podneseni vo iznos od 3.231 iljadi denari.  
 
Osnovna glavnina, kapital i rezervi 
 
Konsolidiraniot traen kapital na dru{tvoto na 31.12.2015 godina dostignaa iznos od 
181.703 iljadi denari i zabele`a  namaluvawe od 1,8%. 
Vo strukturata na vkupnite izvori na sredstva sopstvenite izvori u~estvuvaa so 
53,9%  prema  58,7%  vo 2014 god. 
Tabela na kapital i rezervi : 
 

Traen capital              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Akcionerski capital 57.665.080 57.665.080 100,0 

Sopstveni akcii -1.743.766 -6.246.177 358,2 

Premii na emitirani  akcii 15.718.495 19.954.318 126,9 

Rezervi 18.283.206 19.665.505 107,6 

Akumulirana dobivka 95.177.929 90.664.080 95,3 

      Vkupno: 185.100.944 181.702.806 98,2 

 
Vo tekot na  godinata dru{tvoto otkupi 306 sopstveni akcii so {to vkupniot broj na 
sopstveni akcii  na 31.12.2015 godina iznesuva 2.383 obi~ni akcii.  
Od ostvarenata dobivka vo 2015 godina za investicii vo narednata godina  izdvoeni 
se 1.500 iljadi denari.  
 
Vkupni  obvrski 
 
Vkupnite  obvrski na dru{tvoto dostignaa iznos od 155.423 iljadi denari  i vo 
sporedba so 2014 godina tie se zgolemeni za  19,4%. Vo strukturata na vkupnite 
izvori na sredstva  tie  u~estvuvaa so 46,1% prema 41,3% vo prethodnata godina.  
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Dolgoro~ni  obvrski     
                                                  
Tabela  na vkupni obvrski 

                                                                    
Dolgoro~ni obvrski              i    z    n    o    s indeks 

  2014 2015   

Obvrski za dolgoro~ni  krediti 73.318.324 64.103.061 87,4 

Ostanati dolgoro~ni obvrski 2.680.581 1.747.936 65,2 

          Vkupno : 75.998.905 65.850.997 86,6 

 
Vo tekot na godinata po osnov dolgoro~ni obvrski, a soglasno amortizacioniot plan, 
dru{tvoto isplati 9.215 iljadi denari so {to vkupnite obvrski po dolgoro~nite 
krediti  na grupacijata se namaleni za 12,6%. 
 
Kratkoro~ni obvrski 
 
Kratkoro~nite obvrski na dru{tvoto na 31.12.2015 godina iznesuvaa  89.572 iljadi 
denari i vo sporedba so 2014 godina tie se za 65,2% pogolemi  dodeka  vo strukturata 
na vkupnite izvori na sredstva tie u~estvuvaa so 26,6% prema 17,2% vo prethodnata 
godina. 
 Tabela na kratkoro~ni obvrski prema  dobavuva~i : 
 

Kratkoro~ni obvrski prema dobavuva~i               i    z    n    o    s indeks 

i ostanati obvrski 2014 2015   

Obvrski prema dobavuva~i vo zemjata 9.443.889 9.742.882 103,2 

Obvrski prema dobavuva~i vo stranstvo 32.224.226 44.428.907 137,9 

Obvrski po kratkoro~ni krediti 7.399.545 31.599.994 427,1 

Tekovni dano~ni obvrski 3.319.901 2.986.297 90,0 

Ostanati kratkoro~ni obvrski 1.827.030 813.583 44,5 

          Vkupno : 54.214.591 89.571.663 165,2 
 

  

   

Najgolem porast vo odnos na sporedbeniot period e zabele`ano kaj konsolidiranite 
obvrski po kratkoro~ni krediti i toa  za 327,1%. 
Zgolemeniot obem na proda`ba rezultira{e so zgolemeni  obvrskite prema 
dobavuva~ite vo stranstvo zaradi {to dru{tvoto ima{e potreba od dopolnitelni 
finansiski sredstva. Preku politika na obezbeduvawe na izvori na sredstva 
soodvetno na ro~nosta na nivnata upotreba dru{tvoto vo tekot na godinata  redovno 
gi podmiruva{e  dostasanite obvrski i go po~ituva{e zakonot za finansiska 
disciplina. 
Na 31.12.2015 godina konsolidiranite obvrski prema dr`avata iznesuvaa 2.986  iljadi 
denari  i se za 10,0% pomali vo sporedba so 31.12.2014 godina. 
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Finansiski pokazateli 

Pokazateli na profitabilnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Odnos na dobivka pred odano~uvawe       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 3,23 4,08 

2 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 2,76 3,48 

3 Odnos na dobivka pred odano~uvawe  i       

  kapital i rezervi  % 5,51 7,56 

4 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i kapital i rezervi ( ROE ) % 4,71 6,45 

5 Dobivka pred odano~uvawe po rabotnik den. 237.252 305.334 

6 Dobivka za finansiska god.po rabotnik den. 202.587 260.489 

7 Dobivka za finan.godina  i amortizac.       

  vo odnos na vkupna aktiva % 4,05 4,64 

8 Neto profitna mar`a       

  neto dobivka prema vkupen prihod % 4,33 4,46 

Pokazateli na delovna efikasnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Denovi na vrzuvawe na zalihite Broj 157 109 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  zalihite i broj na denovi vo godinata        

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

2 Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata Broj 239 228 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  pobaruvawata i broj na denovi vo godin.       

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

3 Denovi na pla}awe na obvrskite Broj 107 135 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  kratkor.obvrski i broj na denovi vo god.       

  sprema tro{oci od redovno rabotewe        

4 Koeficient na obrt na zaliha Broj 2,32 3,34 

  odnos megu prihodi od redov.rab.i zalihi       

5 Koeficient na obrt na celokupen imot Broj 0,64 0,78 

  odnos megu vkupen prihod i vkupni sredst.       

Pokazateli za likvidnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Momentna likvidnost % 15,69 14,63 

  Odnos megu pari~ni sredstva i hartii        

  od vrednost i kratkoro~ni obvrski       

2 Tekovna likvidnost % 258,19 197,08 

  Odnos megu tekovni sredstva namaleni        

  za zalihi i kratkoro~ni obvrski       

3 Op{ta likvidnost % 417,52 284,58 

  Odnos megu tekovni sredstva i kratkor.         

  obvrski        
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Pokazateli na finansiska stabilnost 

  Elementi   2014 2015 

1 Finansiska sigurnost % 58,69 53,90 

  Kapital i rezervi prema vkupna pasiva       

2 Stepen na kreditna sposobnost % 293,68 302,15 

  Kapital, rezervi i dolgor.obvrski prema       

  postojani sredstva       

3 Stepen na samofinansirawe % 105,60 113,35 

  Kapital i rezervi prema  postojani        

  sredstva i zalihi       

4 Stepen na zadol`enost % 70,35 85,54 

  Vkupni dolgovi prema kapital i rezervi       

5 Stepen na pokritie na tekovnite % 76,07 64,98 

  sredstva         

6 % na kreditna zadol`enost % 39,01 45,46 

  Obv.po krediti namaleni za pari~ni sred.       

  prema kapital i rezervi       

    Pokazateli na ekonomi~nost 

  Elementi   2014 2015 

          

1 Odnos megu prihodi i rashodi % 105,44 105,51 

2 Odnos megu prihodi i rashodi od       

   redovno rabotewe % 108,46 108,17 

3 Odnos megu finansiski prihodi  i        

  finansiski rashodi % 7,55 16,73 

4 Odnos na dobivka pred odano~uvawe       

  i prihodi od rabotewe % 5,09 5,25 

5 Odnos na  dobivka za finanansis.godina       

  i prihodi od redovno i vonred.rabotewe % 4,34 4,48 
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Извештај на независните ревизори 

До Раководството и Акционерите на 

Матичното Друштво – Технокомерц АД, Скопје 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на 

Технокомерц АД, Скопје и подружници (во понатамошниот текст “Групата”), составени од 

консолидирани извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година и 

консолидиран извештај за сеопфатната добивка, консолидиран извештај за промените во 

капиталот и консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, 

како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, 

вклучени на страните 4 до 34. 

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиските 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 

консолидираните 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 

Меѓународните Стандарди за Ревизија. 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 финансиските извештаи се 

ослободени од материјално погрешни прикажувања. 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 постоење на материјално 

погрешно прикажување во консолидираните 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 консолидираните 

финансиски извештаи на Групата 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 Групата. 
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Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени 

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 

Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски 

извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 

Како што е тоа подетално објаснето во Белешката 12 кон придружните  консолидирани 

финансиски извештаи, во текот на 2105 година Групата идентификуваше грешки во 

признавањето на одредени салда и трансакции од минати години, чијашто корекција е 

направена на товар на акумулираните добивки и резерви во текот на 2015 година. Ваквата 

корекција не е во согласност со прифатената сметководствена политика обелоденета во 

Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. Соодветно, со 

состојба на 31 декември 2014 година, акумулираните добивки треба да се намалат за износ 

од 17,728 илјади Денари, додека резервите да се зголемат за износ од 2,374 илјади Денари.  

Мислење со резерва 

Наше мислење е дека, освен за ефектот од прашањето дискутирано во поглавјето “Основа 

за мислење со резерва” погоре, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат 

објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 

декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината 

што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Македонија. 

Останати прашања 

Консолидираните финансискит извештаи на Групата со состојба на и за годината што 

заврши на 31 декември 2014 година беа ревидирани од страна на друг ревизор во чиј 

извештај од 15 април 2015 година е изразено мислење без резерва за тие консолидирани 

финансиски извештаи. 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството на Групата е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот 

годишниот извештај за работењето на Групата за 2015 година во согласност со член 384 од 

Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста 

на консолидираниот годишниот извештај, со историските финансиски информации 

објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски 

извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2015, во 

согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од 

Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 192 од 2015 година).  
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Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 
 

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка  

 
Белешки 

Година што завршува на 31 
декември 

  2015 2014 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 15 255,810  205,199  
Останати деловни приходи 16 5,702  5,978  
Промена во залихите  27  (168) 
    
Материјали, услуги и наб.вред.на продадени стоки 17 (193,376) (156,392) 
Трошоци за вработени 18 (22,621) (20,161) 
Амортизација и депрецијација 5 (3,918) (4,064) 
Останати деловни трошоци 19 (21,861) (14,868) 

Добивка од деловни активности   19,763  15,524  

    
Финансиски приходи  1,182  640  
Финансиски  расходи  (7,204) (5,962) 

Финансиски приходи / ( расходи), нето 20 (6,022) (5,322) 

Добивка пред оданочување  13,741  10,202  

    
Данок на добивка 21 (2,018) (1,491) 

Нето добивка за годината  11,723  8,711  

    
Останата сеопфатна добивка за годината    

Ефект од преведување на странски валути 12 498  738  

Вкупна сеопфатна добивка за годината  12,221  9,449  

 
Добивка за сопствениците на Матичното Друштво  11,723  8,711  

Вкупна сеопфат.доб.за сопствениците на Матичното Друштво 12,221  9,449  

    
Заработувачка по акција     

- Основна и разводнета (Денари по акција) 22 589  437  
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Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 

Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 
 

Консолидиран извештај за промените во капиталот  

 Акционерски 
Капитал Резерви 

Нераспределена 
добивка Вкупно 

 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 
     
01 јануари 2015 – претх.објавено 71,640 17,435 96,028 185,103 

Корекција на грешки (Бел.12) - 2,374 (17,728) (15,354) 

01 јануари 2015 – корегирано 71,640 19,809 78,300 169,749 
Трансакции со сопствениците     
Распоред на акумул.добивки (Бел. 12) - 1,848 (1,848) - 

Откупени сопствени акции (Бел.12) (267) - - (267) 

Трансакции со сопствениците (267) 1,848  (1,848) (267) 

Добивка за годината - - 11,723 11,723 
Останата сеопфатна добивка - 498 - 498 

Вкупна сеопфатна добивка - 498 11,723 12,221 

31 декември 2015 година  71,373 22,155  88,175  181,703  

     
01 јануари 2014 71,640 16,697 87,361 175,698 

Корекција на грешка - - (44) (44) 

Трансакции со сопствениците - - (44) (44) 
Добивка за годината - - 8,711 8,711 
Останата сеопфатна добивка - 738 - 738 

Вкупна сеопфатна добивка - 738 8,711 9,449 

31 декември 2014 година  71,640 17,435 96,028  185,103  
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Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2015 година 
 

 
Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 

Консолидиран извештај за паричните текови  

  (Во 000 мкд) 

 Белешки Година  што  завршува на 31 декември 

  2015 2014 

Оперативни активности    

Добивка пред оданочување  13,741 8,711 

Усогласување за:    

Корекција на грешки 12 1,601 - 

Депрецијација и амортизација 5 3,918 4,064 

Приходи од отпис на обрски 16 (241) - 

Приходи од примени рабати  и попусти од добавувачи 16 (60) - 

Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема 16 (130) - 

Приходи од дивиденди 16 (30) - 

Кусоци/(вишоци), нето 16,19 58 - 

Загуба од обезвреднување на залихите  19 5,181 - 

Загуби поради оштетување и отпис на побарувања 19 2,210 - 

Корекција на вреднув.на вложувањата 19 36 - 

Дополнително одобрени попусти на купувачи 19 411 - 

Нето сегашна вредност на отуѓени и расходувани средства 19 135 284 

Расходи за камати, нето 20 5,759 - 

Добивка од работење пред промени во операт. капитал  32,589 13,059 

Промени во оперативниот капитал:    

Залихи  (6,157)  (6,405) 

Побарувања од купувачи и останати побарувања  (34,744) (1,626) 

Обврски кон добавувачи и останати обврски  11,644 2,962 

  3,332 7,990 

(Платени) камати  (6,808) - 

(Платен) данок од добивка  (2,264) - 

  (5,740) 7,990 

    

Инвестициони активности    

(Набавка) на недвижности, постројки и опрема   (4,510) (2,116) 

Продажба на недвижности, постројки и опрема  130 - 

(Набавка) на нематеријални  средства  (134) - 

(Одливи) од дадени позајмици  (8) - 

Приливи по дивиденди  30 - 

Приливи по камати  1,049 - 

  (3,443) (2,116) 

    

Финансиски активности    

Откуп на сопствени акции  (267) - 

Откуп на неконтролирано учество  - (36,486) 

Приливи од / (отплата на) позајмици, нето  14,052 28,743 

  13,785 (7,743) 

    

Нето промени кај  паричните средства и еквиваленти  4,602  (1,870) 

Парични средства и еквиваленти на почетокот  8,504  10,374 

Парични средства и еквиваленти на крајот 11 13,106  8,504 
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи 

1 Општи податоци  

Технокомерц АД Скопје и подружници (во понатамошниот текст “Групата”) се занимава со  

промет со резервни делови за товарни возила за градежни, земјоделски и рударски машини, 

производство на хидраулични црева за висок притисок и гумени заптивки за механизација 

како и продажба на мало на делови и прибор за моторни воизла. Групата ги извршува своите 

деловни активности во земјата и странство и со состојба на 31 декември 2015 година вработува 

вкупно 48 лица (2014: 43 лица).  

 Технокомерц АД Скопје - Матично Друштво на Групата , е Акционерско Друштво основано 

во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Бул.8-ми Септември 

бр.42, Скопје. Акциите на Друштвото се котирани на редовниот пазар на Македонска берза на 

хартии од вредност. 

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното 

Друштво во нивниот капитал за годината што завршува на 31 декември 2015 и 2014 година: 

 
% од учест.  2015 2014 

  
 (000 МКД) (000 МКД) 

СтопГо дооел Скопје 100%  42,608 42,608 

Теи МК дооел Скопје 100%  - 612 

     42,608  43,220 

 

Во текот на 2015 година, Матичното Друштво ја ликвидира подружницата Теи МК дооел, 

Скопје.
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2 Сметководствени политики  

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при 

подготовката на овие консолидираани финансиски извештаи. Овие политики се 

конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.1 Основа за подготовка  

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за 

трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004... 88/2015) 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 

финансиските 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 2015 и 2014. Тековните и споредбените податоци прикажани во 

овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари. Македонскиот Денар (Денар или 

МКД) е функционална и известувачка валута на Групата, освен доколку не е поинаку наведено. 

Направени се извесни промени во презентацијата на споредбените информации, со цел 

усогласување на начинот на презентирање применет на тековните финансиски информации и 

податоци. 

2.2 Грешки 

Грешки можат да произлезат во однос на признавање, мерење, презентирање или 

обелоденување на елементи од финансиските извештаи. Ентитетот ги корегира материјалните 

грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се 

одбрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените 

износи за претходниот презентиран период во кој настанала грешката. 
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2.3 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. Нереализираите загуби се елиминирани исто така, освен 

во случај кога трошокот не може да биде надоместен.  

2.4 Деловни комбинации  
Групата го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. 
Пренесениот надомест, од страна на Групата за да стекне контрола на подружница, се 
пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски 
и сопственичките учествата од страна на Групата на датумот на стекнување, кои  вклучуваат 
објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на 
надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале. 

Групата признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и претпоставени обврски 

во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во 

финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и 

претпоставените обврски обично се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.  

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се 

идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективнатата вредност 

на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и 

в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот 

на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат 

на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се 

идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот претставува добивка од 

поволна набавка. Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба 

повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени 

обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во 

текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на 

износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката треба да му биде 

припишана на стекнувачот. 
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2.5 Трансакции во 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 сеопфатна 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 2015 31 декември 2014 

1 УСД 56.3744 Денари 50.5604 Денари 
1 ЕУР 61.5947 Денари 61.4814 Денари 
1 ГБП 83.4617 Денари 78.5906 Денари 
1 ЦАД 40.6003 Денари 43.5051 Денари 

2.6 Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за 

акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната 

вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. 

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 сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. 

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата 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 4-10 години 
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 

 

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по 

пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во 

консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка како деловни приходи. 
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Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 

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 проценет надоместлив износ. 

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во 

моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се 

капитализираат во моментот на нивното настанување. 

2.7 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 постои. 

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. 

Нематеријалните средства во целост се состојат од вложувања во софтверски лиценци. 

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува со примена на праволиниската 

метода, во рок од 3 години.  

2.8 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 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. 

2.9 Залихи 

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на 

чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна 

вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, 

маркетинг и дистрибуција. 

Трошокот на залихата се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува 

трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. 

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната 

работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци. 
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2.10 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. 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. 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 билансирање. Кредитите и 

побарувањата на Групата на датумот на билансирање се состојат од побарувања од купувачи и 

останати побарувања, дадени позајмици 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.  

Иницијално признавање на финансиските 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. 

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и 

загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на 

трансакциите. 

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според 

нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во 

консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка. 

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 Групата ги 

пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. 

Последователно мерење 

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 евидентирани по амортизирана набавна вредност со 

употреба на методот на ефективна камата. 
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Финансиски средства (продолжува) 

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна 
вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот извештајот за сеопфатна 
добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на 
монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се 
признаени во капиталот.  
 
Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се 
оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се 
вклучува во консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од 
вложувања. 
 
Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со 
употреба на методата на ефективна камата и се признаени во консолидираниот извештајот за 
сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во 
инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во консолидираниот 
извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Групата има 
воспоставено право на прилив од дивиденди. 
 

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. 

Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од 

вредност), Групата утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. 

 

2.11 Пребивање на финансиските инструменти 

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во 

консолидираниот 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.  

2.12 Побарувања од купувачи и останати 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 пресметува кога постои објективен доказ дека Групата 

нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на 

побарувања. 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. 

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 се намалува преку употребата на сметка за резервирање 

поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување 

во тековниот консолидиран извештај за сеопфатна 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 сеопфатна добивка. 



Технокомерц АД, Скопје и подружници    
 15 

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

 
 

2.13 Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 

банки и други кракткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не 

подолги од 3 месеци од датумот на стекнување. 

2.14 Капитал, резерви и акумулирани добивки 
(а) Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 

(б) Трошоци поврзани со емисија на 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 се состојат од ревалоризациони и останати резерви се создадени во текот на 

периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства 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 Друштвото. Согласно со законската регулатива 

резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени 

акции/удели и исплата на дивиденди. 

(д) Нераспределена добивка 

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните (нераспределени) добивки од тековниот и 

претходните периоди. 

2.15 Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот 

аранжман. 

Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата 

финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и истите се состојат од обврски по 

позајмици, обврски спрема добавувачи и останати обврски. 

 

Обврски кон добавувачи и останати 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. 
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Финансиски обврски (продолжува) 

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. 

2.16 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. 

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.  

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 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 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. 
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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 

Во периодот помеѓу 01 јануари 2009 заклучно со 31 декември 2013 година, тековниот данок на 

добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на 

правни лица - нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни 

цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. 

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данок на добивка применлив за даночните 

периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој 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. 

Одложен данок на добивка 
Одложен данок на добивка 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 трошок се користат тековните важечки даночни стапки. 

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во консолидираниот извештајот за 

сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или 

одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. 

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 2015 и 2014 година Групата нема евидентирано одложени даночни 

обврски односно средства. 

2.18 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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2.19 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 финансиските извештаи. 

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. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби. 

2.21 Признавање на приходите и расходите 

Приходите се состојат од приходи од производи и стоки и се прикажани во Белешка 15. 

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно 

надоместот што треба да се прими за обезбедените услуги, нето од данокот на додадена 

вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што 

следи: 

Приходи од продажба на производи и стоки 

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до 

корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања 

е разумно обезбедена.  

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.  
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Признавање на приходите и расходите (продолжува) 

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. 

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 резултатите 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 сопствениците 

на Групата. 

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 страни 

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 билансирање (настани за кои може да се врши 

корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиските 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 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 Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 

Групата 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. 

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:   

 ЕУР УСД  Вкупно 

31 декември 2015    
Средства    

Парични средства и еквиваленти 163 - 163 
Купувачи во странство 638 - 638 

  801 - 801 

    
Обврски    

Позајмици со камата 12,319  - 12,319  
Добавувачи во странство 44,427  2  44,429  

  56,746  2  56,748  

Нето изложеност (55,945) (2) (55,947) 

 

    
31 декември 2014    
Средства    

Парични средства и еквиваленти 10 - 10 
Купувачи во странство 968 - 968 

  978 - 978 

    
Обврски    

Позајмици со камата 18,444  - 18,444  
Добавувачи во странство 32,224  - 32,224  

  50,668  - 50,668  

Нето изложеност (49,690) - (49,690) 
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Пазарни ризици (продолжува) 

Анализа на сензитивноста на странски валути 
   2015 

     

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (55,947) (559) (559) 

    

   2014 

    

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (49,690) (497) 497  

 

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%. 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%. 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични 

текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на 

пазарните каматни стапки. Групата не е изложена на ризик поради промена на пазарните 

каматни стапки, поради финансирање на Групата со позајмици со фиксна каматна стапка, 

како што е тоа прикажано во табелата подолу. Раководството на Групата е во најголема мера 

одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува 

лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. 

   2015 2014 
Финансиски средства     
Некаматоносни:     

Финансиски побарувања   1,394 1,386 
Побарувања од купувачи   151,212 120,170 
Побарувања од вработени   1,226 1,143 
Пари и парични еквиваленти   41 12 
Каматоносни (фиксна   каматна стапка):     
Пари и парични еквиваленти   13,065 8,492 

   166,938 131,203 

     
Финансиски обврски     
Некаматоносни:     

Обврски кон добавувачи   54,172 41,668 
Обврски за неисплатени бруто плати   645 1,561 
Останати обврски   182 429 
Каматоносни (фиксна   каматна стапка):     
Обврски за финансиски наем   - 104 
Позајмици со камата   97,451 83,295 

   152,450 127,057 
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3.3 Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на 

известување доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно 

одредбите од договорот.  

Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на 

клиенти со соодветна кредитна историја и политики кои го ограничуваат износот на 

кредитната изложеност на неговите клиенти. 

Максималната изложеност на Групата на ризик од кредитирање е претставена со 

евидентираниот износ на секое финансиско средство во консолидираниот извештај за 

финансиска состојба, како што следи:  

 2015 2014 

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност   

Финансиски средства расположливи за продажба 6,952  6,490  

Финансиски побарувања 1,394 1,386 

Побарувања од купувачи, нето 151,212 120,170 

Останати побарувања 1,226 1,143 

Парични средства иеквиваленти 13,106 8,504 

 173,890 137,693 

3.4 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. Табелите се 

подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски. 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2015 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 54,172 - - - 54,172 

Обврски за неисплатени бруто плати 645 - - - 645 

Останати обврски 182 - - - 182 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 43,187 14,051 19,225 20,988 97,451 

31 декември 2015 98,186 14,051 19,225 20,988 152,450 

 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2014 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 41,668 - - - 41,668 
Обврски за неисплатени бруто плати 1,561 - - - 1,561 

Останати обврски 429 - - - 429 

Обврски за финансиски наем - 104 - - 104 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 7,400 7,726 33,876 34,293 83,295 

31 декември 2014 51,058 7,830 33,876 34,293 127,057 
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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 сопствениците и 

бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на 

капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. 

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши 

корекција на износот на дивиденди исплатени на сопствениците, да го зголеми или намали 

капиталот на сопствениците, 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 

позајмиците обелоденети во Белешка 13, пари и парични еквиваленти и главнина, која се 

состои од основачки капитал, 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.  

 Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 

   2015 2014 

     

Позајмици  со камата   97,451 83,399 

Парични средства и еквиваленти     (13,106) (8,504) 

Нето обврски                                                     84,345  74,895  
     

Капитал     181,703 185,103 

      46% 40% 

3.6 Утврдување на објективна вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или 

некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се 

одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или 

обврската. 

3.6.1.            Финансиски инструменти 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: 
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Утврдување на објективна вредност (продолжува) 
 Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или 

обврски; 

 Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се 
достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или 
индиректно (т.е. изведени од цени); и 

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

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за 

финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност 

како што следи (во илјади Денари): 

31 декември 2015 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 6,952 - - 6,952 

 
31 декември 2014 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 6,490 - - 6,490 

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од 

вредност на домашни котирани правни субјекти. Усогласувањето на салдата на овие 

влошувања помеѓу двата известувачки датуми е обелоденето во Белешката 7. 

3.6.2           Објективната вредност на  финансиски средства кои не се мерат по 

објективна вредност во извештајот за финансиската состојба 

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 
вредност 

Евидентирана 
вредност 

Објективна 
вредност 

Објективна 
вредност 

 2015 2014 2015 2014 
Средства     

Побарувања од купувачи, нето 151,212 120,170 151,212 120,170 
Побарувања од вработени 1,394 1,386 1,394 1,386 
Останати побарувања 1,226 1,143 1,226 1,143 
Парични средства и еквиваленти 13,106 8,504 13,106 8,504 

Вкупни средства 166,938 131,203 166,938 131,203 

     
Обврски     

Позајмици со камата 97,451 83,295 97,451 83,295 
Обврски за финансиски наем - 104 - 104 
Обврски кон добавувачи 54,172 41,668 54,172 41,668 
Обврски за неисплатени бруто плати 645 1,561 645 1,561 
Останати обврски 182 429 182 429 

Вкупни обврски 152,450 127,057 152,450 127,057 
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Утврдување на објективна вредност  (продолжува) 

Кредити и побарувања  

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за 

резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на 

евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. 

 

Парични средства и еквиваленти 

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 од датумот на стекнување. 

Обврски спрема доверителите и обврски по позајмици 

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по позајмици 

соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање и 

фиксната каматна стапка. 
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4 Значајни сметководствени проценки 

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие 

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 отстапуваат од таквите проценки. 

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени 

проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото 

ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата 

влијаат за тековниот и идните периоди. 

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 и останати побарувања 

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз 

основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират 

своите обврски. При проценка на соодветноста на загубите поради оштетување за 

побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето 

на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на 

клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 

претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични 

средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно 

постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат 

нивото на загубите поради оштетување кои досега се признати. 

Употребен век на средствата што се амортизираат 

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се 

амортизираат на 31 декември 2015 година. Раководството проценува дека утврдениот 

употрбен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на 

средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. 

Фактички резултати може да се разликуваат поради технолошка застареност. 

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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5 Недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства 

5.1 Недвижности, постројки и опрема 

 
 Земјиште 

Градежни 
објекти 

Опрема и 
останати 
средства 

Аванси и 
инвестиции 

во тек Вкупно  

      

(Ревалориз) набавна вредност      

На 01 јануари 2014        22,284         66,370         50,783  -      139,437  

Набавки во текот на год. -             106           1,968  -          2,074  

(Продажби и расходувања) - - (3,053) -         (3,053) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015        22,284         66,476         49,698  - 138,458 

Набавки во текот на год. - 2,689 1,206 615 4,510 

(Продажби) - - (1,760) - (1,760) 

31 декември 2015        22,284         69,165         49,145              615       141,209  

      

Акумулирана депрецијација      

На 01 јануари 2014 -        21,252         42,964  -        64,216  

Депрецијација за годината -          1,665           2,367  -          4,032  

Корекција на грешка - - 44 - 44 

(Продажби и расходувања) - - (2,768) - (2,768) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015 -        22,917         42,607                 -           65,524  

Депрецијација за годината -          1,667           2,199   -         3,866  

(Продажби) -                -            (1,625)    -      (1,625) 

31 декември 2015 -        24,584         43,181    -      67,765  

      

Нето евидентирана вредност      

На 31 декември 2014        22,284         43,559           7,091                 -           72,934  

На 31 декември 2015        22,284         44,581           5,964              615         73,444  

 
Продажби 

Во текот на 2015 година, Друштвото продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана 

вредност изнесува 135 илјади Денари за износ од 130 илјади Денари (Белешка 16). 

Залог врз недвижности,постројки и опрема 

Деталите се објавени во Белешката 23. 

5.2 Нематеријални средства 
 
  Набавна вредност 

Акумул. 
Амортиз. 

Нето 
вредност  

Софтверски апликации и лиценци     

     

На 01 јануари 2014              531  (476) 55  

Набавки во текот на годината                42  - 42  

Амортизација  - (32) (32) 

31 декември 2014 / 01 јануари 2015  573 (508) 65  

Набавки во текот на годината  134 - 134  

Амортизација  - (52) (52) 

31 декември 2015  707 (560) 147  
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6 Финансиски инструменти по категории  

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на 

датумот на известување за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на 

следниов начин: 

31 декември 2015  Белешка  2015 2014 
      
Средства      
Фин.средства распол.за продажба       
Хартии од вред.во котир.дом.субјекти  7  6,952 6,490 

    6,952 6,490 
Кредити и побарувања      
Финансиски побарувања  8  1,394  1,386  
Побарувања од купувачи, нето  10  151,212  120,170  
Останати побарувања  10  1,226  1,143 
Парични средства и еквиваленти  11  13,106  8,504  

    166,938  131,203 

    173,890  137,693 

      
Обврски      
Останати фин.обврски по аморт.наб.вр.    
Позајмици со камата  13  97,451 83,295 
Обврски кон добавувачи  14  54,172 41,668 
Обврски за неисплатени бруто плати  14  645 1,561 
Обврски за финансиски наем  14  - 104 
Останати обврски  14  182 429 

    152,450 127,057 

 

7 Финансиски средства расположливи за продажба 
 2015 2014 

   

Хартии од вредност во домашни котирани правни субјекти 6,952  6,490  

 6,952  6,490  

 

Движењето на сметката на овие вложувања во текот на 2015 и 2014 година е како што следи: 
 

 2015 2014 

   

На 01 јануари  6,490  5,752  

Промени во објективната вредност:   

- Признаени во останата сеопфатна добивка (Бел.12) 498  738  

- Признаени во тековните добивки / загуби (Бел.19) (36) - 

На 31 декември  6,952  6,490  

 

8 Финансиски побарувања 
 2015 2014 

Позајмици без камата на домашни друштва и физ.лица   

- Хипс доо Скопје 1,386 1,386 

- Физички лица 8 - 

 1,394 1,386 

Од кои:   

Долгорочни позајмици 1,386 1,386 

Краткорочни позајмици 8 - 

 1,394 1,368 
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9 Залихи 
   2015 2014 
    
Суровини и материјали  2,127 2,448 
Готов производ  229 207 
Ситен инвентар на залиха  1,156 1,152 
Производство во тек  792 788 
Трговски стоки  74,075 81,788 

  78,379 86,383 

 
Во текот на 2015 година Групата изврши корекција - намалување на вредноста на почетната 
состојба на залихите на 01 јануари 2015 година кај подружницата СтопГо дооел Скопје во 
износ од 8,922 илјади Денари. Корекцијата, признаена на товар на почетната состојба на 
акумулираните добивки (види Белешка 12), е извршена врз основа на промена на методата на 
признавање на трошокот на залихата, и тоа од продажни цени на просечен пондериран 
трошок. Понатаму, во текот на 2015 година, Матичното Друштво призна загуба, на товар на 
тековните расходи, од обезвреднување на своите залихи, во износ од 5,181 илјади денари 
(Белешка 19). 
 

10 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
  2015 2014 
Купувачи    

Во земјата  150,574 119,202 
Во странство  638 968 

  151,212 120,170 
Останати побарувања    

Побарувања по основ  дадени аванси  10,918 10,097 
Однапред платени трошоци  297 131 
Побарувања од вработените  16 4 
Побарување за повеќе платен ДДВ  30 30 
Побарување за повеќе платен персонален данок  - 1 
Останати побарувања  1,226 1,143 

  12,487 11,406 

  163,699 131,576 

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на 

кредитен ризик: 

 
 

 Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Вкупно  

31 декември 2015     
Набавна вредност  15,075 136,137 151,212 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  15,075 136,137 151,212 

     
31 декември 2014     
Набавна вредност  17,232 102,938 120,170 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  17,232 102,938 120,170 

Анализата на старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања од купувачи е како 

што следи: 
 2015 2014 
   
Од 1 - 3 месеци 30,262 25,025 
Од 3 - 6 месеци 39,715 26,645 
Од 3 - 6 месеци 28,090 29,728 
Над 1 година 38,070 21,540 

 136,137 102,938 

Во текот на 2015 година, Групата отпиша целосно ненаплатливи побарувања од купувачи, на 

товар на тековните расходи, во износ од 2,210 илјади Денари (Белешка 19). 
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11 Парични средства и еквиваленти 
  2015 2014 
    
Денарски и девизни сметки кај домашни банки  13,065 8,492 
Готовина во благајна  41 12 

  13,106 8,504 

12 Капитал 

Акционерски капитал 

На 31 декември 2015 и 2014 година регистрираниот акционерски капитал на Матичното 

Друштво изнесува 57,665 илјади Денари. Истиот е поделен на 22,000 запишани и во целост 

платени обични акции со номинална вредност од 2,621 МКД по акција. Структурата на 

акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:  
 2015 2014 

   

Филиповски Блаже 27.71% 27.71% 

Филиповски Илија 38.21% 38.21% 

Останати 34.08% 34.08% 

 100% 100% 

 

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2015 и 2014 година се како што следи: 

 
  Број на акции Износ (000 мкд) 

  
Во 

оптек Сопствени Вкупно Во оптек  Сопствени Премии Вкупно 
На 01 јануари / 31 дек 
2014 и 01 јануари 2015 19,923 2,077 22,000 52,221  5,444  13,975 71,640  

(Откуп) на сопствени 
акции (306) 306 - (802) 802  (267) (267)  

31 декември 2015  19,617  2,383  22,000 51,419  6,246  13,708 71,373  

 

Резерви 

Движењето на сметките на резервите во текот на 2015 и 2014 година е како што следи: 

 
 Ревалоризациони 

резерви 
Останати 

резерви Вкупно 

    

01 јануари 2014 16,697 - 16,697 

Ефект од.вред.на вложув. (Бел.7) 738  -  738 

31 декември 2014 17,435 - 17,435 

Корекција на грешки од минати години 2,374 - 2,374 

01 јануари 2015 - корегирано 19,809 - 19,809 

Распределба на акумулирани добивки - 1,848 1,848 

Ефект од вред.на вложув. (Бел.7) 498 - 498 

31 декември 2015 20,307 1,848 22,155 

 

Корекција на грешки од минати години 
 Ревалор. 

резерви 
Акумул. 
добивки 

Нето 
ефект 

Елиминација на гудвил од трансакција на откуп на 
неконтролно учество во подружницата СтопГо дооел, 
Скопје 

 
 

- 

 
 

(8,033) 

 
 

(8,033) 

Корекција на залихи во подружницата СтопГо дооел, 
Скопје 

 

- 

 

(8,922) 

 

(8,922) 

Корекција на резерви и акумул.добивки во 
подружницата Теи МК дооел, Скопје пред ликвидација 

 

 

2,374 

 

 

(773) 

 

 

1,601 

Нето ефект на корекциите 2,374 (17,728) (15,354) 
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13 Позајмици со камата 
  2015 2014 
Долгорочни позајмици  со камата од домашни банки   

Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 15 
октомври 2017, фиксна кам. стапка 6% годишно, ЕУР 
400.000 

 

12,319 18,444 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 20 
мај 2024 , фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
43.000.000 

 

43,000 43,000 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 04 
јуни 2018 , фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
1.543.700 

 

1,286  
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 28  
септември  2017 , фиксна кам. стапка 10% годишно, 
МКД 21.400.000 

 

7,498 11,770 
Општина Ново село: приватизација на земјиште КО 
Ново Село; рок на враќање: 21 февруари 2018, МКД 
5.826.450 

 

1,748 2,681 
Обврски за финансиски наем  - 104 

  65,851  75,999  

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  (11,587) - 

Долгорочен дел од долгорочните позајмици  54,264  75,999  

    
Краткорочни позајмици со камата од домашни банки   

Комерцијална банка АД Скопје; рок на враќање: 
23.01.2015 

 

- 400 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 09 
март 2016, фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
18.700.000 

 

10,100 - 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 01 
септември  2016 , фиксна кам. стапка 7% годишно, 
МКД 3.000.000 

 

3,000 3,000 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 23 
септември 2016 , фиксна кам. стапка 7% годишно, 
МКД 1.500.000 

 

1,500 - 
Комерцијална банка АД Скопје, рок на враќање: 05 
октомври 2016 , фиксна кам. стапка 7% годишно, МКД 
5.000.000 

 

5,000 - 
Шпаркасе банка АД Скопје, рок на враќање: 05 јули 
2016 , фиксна кам. стапка 6,1% годишно, МКД 
12.000.000 

 

12,000 4,000 

  31,600 7,400 

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  11,587 - 

Вкупно краткор.позајмици и тековна доспеаност  43,187 7,400 

Вкупно позајмици со камата  97,451  83,399  

  

Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици и финансиски наеми е презентиран во 

Белешката 3.4. Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на 

Групата (Белешка 23). 
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14 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
  2015 2014 
Добавувачи    

Во земјата  9,743 9,444 
Во странство  44,429 32,224 

  54,172 41,668 
Останати  обврски    

Обврски за ДДВ  2,142 2,096 
Обврски за неисплатени бруто плати  645 1,561 
Обврски по примени аванси од купувачи  95 60 
Пресметани одложени трошоци  5 83 
Останати обврски  182 429 

  3,069 4,229 

  57,241 45,897 

 

15 Приходи од продажба  
  2015 2014 
    
Приходи од продажба на домашен пазар  255,792 204,997 
Приходи од продажба на странски пазари  18 202 

  255,810 205,199 

 

16 Останати деловни приходи  
  2015 2014 
    
Приходи од наемнини  2,283 2,299 
Вишоци  367 351 
Приходи од отпис на обврски  241 295 
Приходи од продаж.на недвиж.и опрема (Бел.5)  130 153 
Приходи од рабати и попусти  60 153 
Приходи од дивиденди  30 50 
Останати приходи  2,591 2,677 

  5,702 5,978 

 

17 Материјали, услуги, енергија и набавна вредност на продадени стоки  
  2015 2014 
    
Материјали  3,102 4,700 
Набавна вредност на продадени трговски стоки  181,757 143,708 
Услуги од надворешни субјекти  3,643 3,170 
Резервни делови и ситен инвентар  2,078 2,407 
Потрошена енергија и гориво  2,796 2,407 

  193,376 156,392 

18 Трошоци за вработените 
  2015 2014 
    
Бруто плати  20,493 19,745 
Останати со закон утврдени надоместоци  696 416 
Останати користи на вработени  1,432 - 

  22,621 20,161 
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19 Останати деловни трошоци 
    2015 2014 
      
Расход од обезвреднување на залихи  5,181 - 
Закупнина  2,353 2,248 
Промоција, пропаганда и реклама  2,178 1,728 
Оштетување и отпис на кратк.побарувања   2,210 269 
Услуги  1,938 1,166 
Банкарски услуги и членарини  1,754 1,894 
Трошоци за репрезентација   1,190 1,130 
Трошоци за спонзорство  819 559 
Трошоци за службени патувања  769 516 
Оштетување и отпис на вложувања   612 - 
Надоместоци на членовите на управување  481 747 
Кусоци  425 1,881 
Попусти и рекламации одобрени на купувачи  411 613 
Премии за осигурување   391 294 
Неамортиз.вред.на прод.недвиж,постр.и опрема (Б.5)  135 - 
Трошоци за регистрација на возила  97 75 
Корекција на вреднувањето на вложувањата (Бел.7)  36 - 
Останати трошоци  881 1,748 

    21,861 14,868 

 

20 Финансиски приходи и расходи 
  2015 2014 
Приходи    

Камати  1,049 394 
Позитивни курсни разлики  133 246 

  1,182 640 
Расходи    

Камати  (6,808) (5,768) 
Негативни курсни разлики  (396) (194) 

  (7,204) (5,962) 

Нето финансиски (расходи) / приходи  (6,022) (5,322) 

21 Данок на добивка 

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок во консолидираниот извештајот за сеопфатната 

добивка е како што следи: 

 

 

 

 

 

  2015 2014 

   

Добивка пред оданочување 13,741 10,202 

Усогласување за:   

Неодбитни трошоци за даночни цели 7,242 5,826 

Даночни олеснувања (804) (1,116) 

Основа за оданочување 20,179 14,912 

Даночна стапка 10% 10% 

Данок на добивка по стапка од 10% 2,018 1,491 
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22 Заработувачка по акција 

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката 

која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични 

акции во оптек во текот на годината. 
 2015 2014 

   

Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции 11,723  8,711  

Пондериран просечен број на обични акции во оптек 19,894  19,923 

Заработувачка по акција – основна и развод. (МКД по акција) 589 437 

 

23 Неизвесни обврски  

Судски спорови 

Со состојба на 31 декември 2015 не се покренати судски постапки против Групата.  Во 

согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на 

финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина 

против Групата од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното 

деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако 

резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на 

Групата верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски. 

Залог на недвижности, постројки и опрема  

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Групата има заложено дел од своите 

недвижности со проценета вредност од Еур 2,000,000 (123,189 илјади Денари) како 

обезбедување за позајмените средства со камата од Комерцијална Банка АД Скопје.  

Гаранции 

Со состојба на 31 декември 2015 година, Групата има издадено банкарски гаранции од една 

домашна банка во износ од 28,949 илјади Денари (2014: 1,983 илјади Денари). Употребата на 

овие средства е ограничена до истекот на важноста на издадената гаранција. 

Даночни обврски 

Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата 

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 консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни 

потенцијални обврски по тој основ. 

24 Трансакции со поврзани страни 
     
Надоместоци на раководниот кадар   Година што завршува 

на 31 декември 
   2015 2014 
    

Краткорочни користи на вработен раков.кадар  3,201 3,001 

25 Настани по датумот на известување 

По 31 декември 2015 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие 

консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на 

финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие 

консолидирани финансиски извештаи. 
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Прилог 1 – Консолидирана Годишна сметка со состојба на и за годината 
што завршува на 31 декември 2015 
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Прилог 2 - Консолидиран Годишен извештај за работењето со состојба 
на и за годината што завршува на 31 декември 2015 
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1.Op{ti podatoci  
 
TEHNOKOMERC  AD Skopje, mati~noto dru{tvo e akcionersko dru{tvo osnovano i 
so sedi{te vo Republika Makedonija.Sedi{teto na dru{tvoto e locirano na Bul. 8 
Septemvri br.42, Skopje. 
Osnovnata dejnost na dru{tvoto e promet na  rezervni delovi za tovarni i patni~ki 
vozila, avtomobilski gumi, grade`ni,  zemjodelski i rudarski ma{ini , proizvodstvo 
na hidrauli~ni creva za visok pritisok , gumeni zaptivki za avtomobilska , grade`na 
i rudarska mehanizacija . 
Mati~noto dru{tvo Tehnokomerc AD Skopje  poseduva edna podru`nica STOP & GO 
DOOEL Skopje.  
Brojot na vrabotenite  vo dru{tvoto so sostojba na 31.12.2016 godina iznesuva  54 
lica . 
Godi{niot izve{taj za raboteweto na dru{tvoto e vo soglasnost so Zakonot za 
trgovski dru{tva  i Pravilnikot za vodewe na smetkovodstvo i e izgotven  vrz osnova 
na  konceptot na  nabavna cena osven  vlo`uvawata raspolo`livi za proda`ba , koi 
se iska`ani spored nivnata pazarna vrednost bazirana na poslednata trguvana cena 
na akciite na berzata. 
 
2.Smetkovodstveni politiki i metodi na vrednuvawe 
  
Vo 2016 godina nema promeni vo smetkovodstvenite politiki i metodi na vrednuvawe 
na poziciite vo finansiskite izve{tai na grupacijata Tehnokomerc AD. 
 
3. Politika  na upravuvawe so finansiskite rizici 
 
Vo svoeto rabotewe dru{tvoto e izlo`eno na pove}e vidovi finansiski rizici kako 
{to se pazaren rizik, krediten rizik, kamaten rizik i rizik od nelikvidnost. 
Pristapot na dru{tvoto vo upravuvaweto so finansiskite rizici e naso~eno kon 
procenka na nepredvidlivosta na finansiskiot pazar i prevzemawe na aktivnosti za 
minimizirawe na potencijalnite negativni efekti od  finansiskite rizici. 
 
4. Golemi zdelki 
 
Spored zakonot za trgovski dru{tva, Tehnokomerc AD Skopje vo 2016 godina ima 
sklu~eno dogovor za ramkoven revolving kredit {to vo relativen iznos  iznesuva 
23,7% od imotot na dru{tvoto. 
 
5. Odnosi so povrzani subjekti 
 
Kupoproda`nite odnosi pomegu povrzanite subjekti  se odvivaat na princip na 
normalni  proda`ni uslovi i pazarni ceni. 
 
6. Akcionerski kapital 
 
Acionerskiot kapital na dru{tvoto se sostoi od 22.000 obi~ni  akcii so nominalna 
vrednost od  51,13 eur po akcija od koi 19923 se akcii na fizi~ki lica  a  2383 se 
akcii na Tehnokomerc AD . 
Dru{tvoto vodi politika na neispla}awe na dividenda vo funkcija na zgolemuvawe 
na razvojnite mo`nosti i podobruvawe na kreditnata sposobnost na dru{tvoto . 
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7. Primawa na ~lenovi na odbor na direktori 
 
Vo tekot na 2016 godina na ~lenovite na odborot na direktori isplateno e iznos od 
464  iljadi denari.Licata koi go so~inuvaat Odborot na direktori ne ~lenuvaaat  vo 
organi na upravuvawe na  drugi dru{tva.                      
 
8.  Finansiski rezultati 
 
Vkupni prihodi   
 
Vo delovnata  2016 godina konsolidiranite vkupni  prihodi se zgolemija za 12% i 
dostignaa  iznos od  294.428 iljadi denari.  
Od vkupnite prihodi 97,7% se operativni prihodi dodeka finansiskite prihodi 
u~estvuvaa so 2,3%. 
 
Operativni prihodi 
 
Konsolidiranite operativni prihodi  zabele`ija porast od  10% . Od vkupnite 
operativni prihodi najgolem del  (98,5%) se prihodi ostvareni od proda`ba na 
proizvodi i uslugi.  
 
Tabela na prihodio od proda`ba i uslugi : 

Prihodi od proda`ba na proizvodi i uslugi                     i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Prihodi od proda`ba na golemo 170.456.108 174.005.296 102,1 

Prihodi od proda`ba na proizvodi 10.011.120 10.801.971 107,9 

Prihodi od proda`ba  na malo 67.203.247 88.725.132 132,0 

Prihodi od proda`ba vo tranzit 8.139.412 8.008.696 98,4 

Prihodi od naemnini 2.283.147 1.777.118 77,8 

     Vkupno : 258.093.034 283.318.213 109,8 
 

Pogolem porast vo sporedba so 2015 godina e ostvareno  kaj  proda`bite na 
stokite na malo i toa za 32% . Ednovremeno tie vo 2016 godina u~estvuvaa so 
31,32% prema 26,04% vo prethodnata godina dodeka prihodite od proda`ba na 
golemo ostvarija namaleno u~estvo za 4,69 strukturni poeni vo odnos na 2015 
godina.  

 
Ostanati operativni prihodi 
 
Ostanatite operativni prihodi  se za 29,6% pogolemi vo sporedba so 2015 godina i 
iznesuvaa 1,5% od operativnite prihodi.  
 
Tabela na ostanati operativni prihodi: 

Ostanati operativni prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Dobivki od proda`ba na sredstva 129.667 154.241 119,0 

Prih.od naplat.otpi{.pobar i otpis na obvrski   241.201 221.200 91,7 

Prihodi od donacii 0 613.000 0,0 

Ostanati operativni prihodi  3.018.077 3.402.691 112,7 

     Vkupno : 3.388.945 4.391.132 129,6 

 



TEHNOKOMERC AD  Skopje  -  GODI[EN IZVE[TAJ 

 5

 

Finansiski prihodi 
 
Konsolidiranite finansiski prihodi se zgolemija za   453,5 % ili za 5.494 iljadi 
denari vo sporedba so 2015 godina. 
 
Tabela na finansiski prihodi 

Finansiski  prihodi              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Prihodi od dividend 191.587 332.533 173,6 

Prihodi od kamati i kursni razliki 1.019.777 6.372.948 624,9 

     Vkupno : 1.211.364 6.705.481 553,5 

 
Od vkupnite finansiski prihodi 5.988 iljadi denari se prihodi naplateni po osnov 
na kamati od utu`eni pobaruvawa prema 888 iljadi denari vo 2015 godina. 
 
Vkupni rashodi 
 
Vkupnite konsolidirani rashodi dostignaa iznos od  279.882 iljadi denari i  se  za 
12% pogolemi. 
Od vkupnite rashodi  97,1% se operativnite rashodi dodeka finansiskite rashodi 
u~estvuvaa so  2,9%. 
 
Operativni rashodi 
 
Konsolidiranite operativnie rashodi   zabele`ija porast od  12,9% vo odnos na  
ostvarenite vo  2015 godina. Sporedeni so porastot na operativnite prihodi tie 
ostvarija pogolema dinamika na porast za 2,8 indeksni poeni. 
 

Tabela na operativni rashodi: 

Operativni rashodi                    i    z    n    o    s Indeks 
        
struktura 

  2015 2016   2015 2016 

Nabavna  vrednost na prodadeni stoki 181.757.248 205.283.540 112,9 75,19 75,21 

Tro{oci na surovini i materijali 7.976.594 8.487.991 106,4 3,30 3,11 

Uslugi so karakter na materijalni tro{oci 8.489.334 8.374.760 98,7 3,51 3,07 

Ostanati tro{oci od raboteweto 7.248.246 18.617.952 256,9 3,00 6,82 

Tro{oci za  vraboteni 23.280.787 26.066.268 112,0 9,63 9,55 

Amortizacija 3.917.079 4.709.806 120,2 1,62 1,73 

Vrednosno usoglasuvawe  na zalihite 5.181.095 0 0 2,14 0,00 

Ostanati operativni rashodi 3.890.107 1.389.332 35,7 1,61 0,51 

          Vkupno : 241.740.490 272.929.649 112,9 100,00 100,00 

 
Namaluvawe  vo odnos na sporedbeniot period e zabele`ano kaj materijalnite uslugi i 
ostanatite operativni rashodi. 
Site drugi vidivi rashodi se zgolemeni vo odnos na sporedbeniot period. 
Tro{ocite na vrabotenite vo 2015 godina  dostignaa iznos od 26.066 iljadi denari i vo 
sporedba so 2015 godina zabele`ija  zgolemuvawe od 12%.  
Za  2016 godina vo grupacijata ostvarena e prose~na  neto plata  po rabotnik  na iznos od  
25.587 denari. 
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Finansiski rashodi 
 
Vo 2016  godinata  plateni se  kamati po krediti od banki na iznos od 6.691 iljadi 
denari ili za 1,4% pomalku {to vlijae{e na namaluvaweto na finansiskite rashodi za 
4%  vo sporedba so prethodnata godina 
 
Tabela na finansiski rashodi 

Finansiski rashodi              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Rashodi po osnov na kamati  6.788.963 6.690.655 98,6 

Rashodi po osnov  kursni razliki 395.827 234.318 59,2 

Ostanati finansiski rashodi 54.966 27.662 50,3 

          Vkupno : 7.239.756 6.952.635 96,0 
 

 
 
Dobivka 
 
Vo delovnata  2016 godina ostvarena e konsolidirana bruto dobivka  vo iznos od 
14.290 iljadi denari i vo odnos na ostvarenata vo 2015 godina( 13.740 iljadi denari) 
ostvareno e zgolemuvawe od 4%. U~estvoto na dobivkata pred odano~uvawe vo 
konsolidiraniot vkupen  prihod iznesuva 4,85% prema 5,23% vo prethodnata godina.  
 
Presmetaniot danok na dobivka iznesuva 1.566 iljadi denari  i zabela`a namaluvawe 
od  22,4% vo odnos na  prethodnata godina  koga iznesuva{e 2.018 iljadi denari. 
 
Konsolidiranata dobivka po odano~uvawe iznesuva 12.724 iljadi denari i vo sporedba 
so  2015 godina ( 11.722 iljadi denari ) taa e zgolemena za 8,5 %. U~estvoto na neto 
dobivkata vo  vkupniot prihod iznesuva 4,32% . 
 
 
Vkupni sredstva  
 
Konsolidiranite vkupni sredstva  dostignaa iznos od  347.663 iljadi  denari i tie se 
za 6,9% pogolemi vo sporedba so 2015 godina koga iznesuvaa 337.131 iljadi denari. Od 
vkupnite sredstva na dru{tvoto 24,9% se netekovni sredstva, dodeka tekovnite 
sredstva iznesuvaa 75,1%. 
 
Netekovni  sredstva  
 
Netekovnite sredstva zabele`ija zgolemuvawe od 5,6% vo odnos na sporedbeniot 
period . 
 
Tabela na netekovni sredstva 

Netekovni sredstva              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Нематеријални средства 147.142 1.065.335 724,0 

Недви`ности,постројки и опрема 73.443.905 75.371.504 102,6 

Вло`увања во хартии од вредност 6.952.292 8.704.415 125,2 

Останати долгоро~ни побарувања 1.386.420 1.386.420 100,0 

        Vkupno: 81.929.759 86.527.674 105,6 
 
 2015 godi   
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Materijalnite i nematerijalnite sredstva se evidentirani po nabavna vrednost 
namaleni za akumuliranata amortizacija koja se presmetuva po pravoliniskiot metod 
vo ednakvi godi{ni iznosi. 
Pregled  na  vlo`uvawa  vo hartii od vrednost 
 
 

Broj  na  
akcii 

             Pazarna  vrednost    
    31.12.2016                 31.12.2015 
 

Komercijana  Banka AD Skopje 2.354        6.779.520                   5.414.200 
Alkaloid  AD  Skopje 51           272.850                      277.542 
Granit  AD Skopje 1.195           694.295                      585.550 
Hoteli Metropol  AD  Ohrid 500           123.000                        90.000 
Makpetrol AD Skopje 30           800.250                      555.000  
Arcelormittal Skopje 1500             34.500                        30.000 
Vkupno:          8.704.415                   6.952.292 

 
Zgolemuvaweto na vlo`uvawata vo hartii od vrednost e rezultat na sveduvaweto na 
vrednosta  na  akciite na nivnata  pazarna vrednost na 31.12.2016 godina , pri {to se 
sozdadoa revalorizacioni rezervi vo iznos od 1.752 iljadi denari. 
 
Tekovni sredstva 
 
Konsolidiranite tekovni sredstva vo iznos od 261.136 iljadi  denari se za 2,3 % 
pogolemi vo odnos na 2015 godina. 
Tabela na tekovni sredstva:                                                                                                                    

Tekovni sredstva                     i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Залихи 78.378.488 81.839.900 104,4 

Kratkoro~ni pobaruvawa  163.411.616 157.698.458 96,5 

Краткоро~ни finansiski sredstva  8.000 2.121.030 26512,0 

Пари и пари~ни еквиваленти 13.105.994 19.148.206 146,1 

Plateni tro{oci za idni periodi( AVR) 296.791 328.067 110,5 

     Vkupno : 255.200.889 261.135.661 102,3 

 
So sostojba  na 31.12.2016 godina namaluvawe e zabele`ano samo kaj kratkoro~nite 
pobaruvawa i toa za 3,5%.Site ostanati tekovni sredstva se zgolemeni  vo sporedba 
so 2015 godina. 
 
Zalihi 
 
Konsolidiranite zalihi na 31.12.2016 godina  zabele`ija porast  od 4,4%. Od 
vkupnite zalihi na dru{tvoto  95,5% se zalihi na  trgovski stoki. 
Tabela na vkupni zalihi  

Zalihi                     i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Materijali  2.126.635 1.832.436 86,2 

Siten inventar i avto gumi 1.156.154 1.090.629 94,3 

Proizvodstvo 792.398 661.975 83,5 

Gotovi proizvodi 229.239 104.421 45,6 

Trgovski stoki  74.074.062 78.150.439 105,5 

         Vkupno : 78.378.488 81.839.900 104,4 
 

Kratkoro~ni pobaruvawa 
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Konsolidiranite kratkoro~ni pobaruvawa na dru{tvoto iznesuvaa 157.364 iljadi 
denari i  zabele`ija  namaluvawe  od  3,7 %.  
Tabela na kratkoro~ni pobaruvawa 

Kratkoro~ni pobaruvawa               i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata 123.436.475 120.540.233 97,7 

Somnitelni i sporni pobaruvawa 26.055.382 19.359.694 74,3 

Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo 652.828 802.056 122,9 

Pobaruvawa po avansi 10.917.878 13.546.285 124,1 

Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa 2.349.053 3.115.460 132,6 

          Vkupno : 163.411.616 157.363.728 96,3 
 

Pobaruvawata od kupuva~ite vo zemjata se namalija za 2,3%  i vo strukturata na 
vkupnite sredstva tie u~estvuvaa so 34,7% prema 36,6% vo sporedbeniot period.  
Vo tekot na godinata  naplateni se  13.423 iljadi denari od utu`enite pobaruvawa 
dodeka novi tu`bi se podneseni vo iznos od  2.572 iljadi denari.  
 
Osnovna glavnina, kapital i rezervi 
 
Konsolidiranite sopstveni izvori na sredstva na dru{tvoto na 31.12.2016 godina 
ostvarija zgolemuvawe od 3,6% i  u~estvuvaa so 54,14% vo formiraweto na vkupnite 
izvori na sredstva.  
 
Tabela na kapital i rezervi : 

Traen kapital              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Akcionerski kapital 57.665.080 57.665.080 100,0 

Sopstveni akcii -6.246.177 -6.246.177 100,0 

Premii na emitirani  akcii 19.954.318 19.954.318 100,0 

Rezervi 19.665.505 24.417.628 124,2 

Akumulirana dobivka 90.664.080 92.437.104 102,0 

      Vkupno: 181.702.806 188.227.953 103,6 

 
Od ostvarenata dobivka vo 2016 godina za investicii vo narednata godina  izdvoeni 
se 4.500 iljadi denari.  
 
Vkupni  obvrski 
 
Konsolidiranite  obvrski na dru{tvoto dostignaa iznos od 159.435 iljadi denari  i 
ostvarija porast od 2,6%. Vo strukturata na vkupnite izvori na sredstva  tie  
u~estvuvaa so 45,9% prema 46,1% vo prethodnata godina.  
 
Dolgoro~ni  obvrski     
                                                  
Dolgoro~nite obvrski po krediti se zgolemeni za 12,9% a kako rezultat na dogovorot 
za ramkoven revolving kredit na iznos od  eur 1.000.000,00. 
Tabela  na dolgoro~ni obvrski                                                                    

Dolgoro~ni obvrski              i    z    n    o    s indeks 

  2015 2016   

Obvrski za dolgoro~ni  krediti 64.103.061 72.395.444 112,9 

Ostanati  dolgoro~ni obvrski 1.747.936 0 0,0 



TEHNOKOMERC AD  Skopje  -  GODI[EN IZVE[TAJ 

 9

          Vkupno : 65.850.997 72.395.444 109,9 

 
 
Kratkoro~ni obvrski 
 
Konsolidiranite kratkoro~nite obvrski na dru{tvoto se namalija za  2,8% i vo 
formiraweto na vkupnite izvori na sredstvata tie u~estvuvaa so 32,5%. 
Vo sporedba so 2015 godina  kratkoro~nite krediti se namalija   za 42,3% ili vo 
apsoluten iznos  tie se pomali  za 13.370 iljadi denari .  
Zgolemuvawe vo sporedba so 2015 godina ostvareno e kaj obvrskite prema 
dobavuva~ite vo zemjata i ostanatite kratkoro~ni obvrski. 
 
Tabela na kratkoro~ni obvrski prema  dobavuva~i : 
 

Kratkoro~ni obvrski prema dobavuva~i               i    z    n    o    s indeks 

i ostanati obvrski 2015 2016   

Obvrski prema dobavuva~i vo zemjata 9.742.882 23.836.018 244,7 

Obvrski prema dobavuva~i vo stranstvo 44.428.907 42.340.820 95,3 

Obvrski po kratkoro~ni krediti 31.599.994 18.230.193 57,7 

Tekovni dano~ni obvrski 2.986.297 1.622.311 54,3 

Ostanati kratkoro~ni obvrski 813.583 1.010.596 124,2 

          Vkupno : 89.571.663 87.039.938 97,2 

   

   

 
 
Finansiski pokazateli 
 
Pokazateli na profitabilnost 

  Elementi   2015 2016 

1 Odnos na dobivka pred odano~uvawe       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 4,08 4,11 

2 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i  vkupna aktiva ( ROA ) % 3,48 3,66 

3 Odnos na dobivka pred odano~uvawe  i       

  kapital i rezervi  % 7,56 7,59 

4 Odnos na dobivka za finansiska godina       

  i kapital i rezervi ( ROE ) % 6,45 6,76 

5 Dobivka pred odano~uvawe po rabotnik den. 305.334 274.814 

6 Dobivka za finansiska god.po rabotnik den. 260.489 244.688 

7 Dobivka za finan.godina  i amortizac.       

  vo odnos na vkupna aktiva % 4,64 5,01 

8 Neto profitna mar`a       

  neto dobivka prema vkupen prihod % 4,46 4,32 
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Pokazateli na delovna efikasnost 
 

  Elementi   2015 2016 

1 Denovi na vrzuvawe na zalihite broj 110 104 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  zalihite i broj na denovi vo godinata        

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

2 Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata broj 228 200 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  pobaruvawata i broj na denovi vo godin.       

  sprema prihodi od redovno rabotewe        

3 Denovi na pla}awe na obvrskite broj 136 116 

  odnos megu proizvodot na vrednosta na       

  kratkor.obvrski i broj na denovi vo god.       

  sprema tro{oci od redovno rabotewe        

4 Koeficient na obrt na zaliha broj 3,34 3,52 

  odnos megu prihodi od redov.rab.i zalihi       

5 Koeficient na obrt na celokupen imot broj 0,78 0,85 

  odnos megu vkupen prihod i vkupni sredst.       

Pokazateli za likvidnost 

  Elementi   2015 2016 

          

1 Momentna likvidnost % 14,63 22,00 

  Odnos megu pari~ni sredstva i hartii        

  od vrednost i kratkoro~ni obvrski       

2 Tekovna likvidnost % 197,08 205,62 

  Odnos megu tekovni sredstva namaleni        

  za zalihi i kratkoro~ni obvrski       

3 Op{ta likvidnost % 284,58 299,64 

  Odnos megu tekovni sredstva i kratkor.         

  obvrski        

 
 
Pokazateli na finansiska stabilnost 

  Elementi   2015 2016 

1 Finansiska sigurnost % 53,90 54,14 

  Kapital i rezervi prema vkupna pasiva       

2 Stepen na kreditna sposobnost % 302,15 293,64 

  Kapital, rezervi i dolgor.obvrski prema       

  postojani sredstva       

3 Stepen na samofinansirawe % 113,35 111,80 

  Kapital i rezervi prema  postojani        

  sredstva i zalihi       

4 Stepen na zadol`enost % 85,54 84,70 

  Vkupni dolgovi prema kapital i rezervi       

5 Stepen na pokritie na tekovnite % 64,98 65,73 

  sredstva         

6 % na kreditna zadol`enost % 45,46 37,97 

  Obv.po krediti namaleni za pari~nisred.       

  prema kapital i rezervi       
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    Pokazateli na ekonomi~nost 

  Elementi   2015 2016 

          

1 Odnos megu prihodi i rashodi % 105,51 105,20 

2 Odnos megu prihodi i rashodi od % 108,17 105,42 

   redovno rabotewe       

3 Odnos megu finansiski prihodi  i  % 16,73 96,45 

  finansiski rashodi       

4 Odnos na dobivka pred odano~uvawe   5,25 4,97 

  i prihodi od rabotewe %     

5 
Odnos na  dobivka za 
finanansis.godina   4,48 4,42 

  
i prihodi od redovno i 
vonred.rabotewe %     
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Извештај на независниот ревизор 

До Раководството и Акционерите на 

Матичното Друштво – Технокомерц АД, Скопје 

Извештај за консолидираните финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на 

Технокомерц АД, Скопје и подружница (во понатамошниот текст “Групата”), составени од 

консолидирани Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година и 

консолидиран Извештај за сеопфатната добивка, консолидиран Извештај за промените во 

капиталот и консолидиран Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, 

како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, 

вклучени на страните 4 до 34. 

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиските 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 

консолидираните 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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При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола 

релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски 

извештаи на Групата 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 Групата. 

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

политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 

Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски 

извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва. 

Основа за мислење со резерва 

Како што е тоа подетално објаснето во Белешката 12 кон придружните  консолидирани 

финансиски извештаи, во текот на 2016 година Групата идентификуваше грешки во 

вреднувањето на залихите во подружницата Стоп&Го дооел, Скопје од минати години, 

чијашто корекција е признаена на товар на акумулираните добивки во текот на 2016 година. 

Ваквата корекција не е во согласност со прифатената сметководствена политика 

обелоденета во Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. 

Соодветно, средствата и акумулираните добивки со состојба на 31 декември 2015 година се 

надценети за износ од 7,988 илјади Денари.  

Мислење со резерва 

Наше мислење е дека, освен за ефектот од прашањето на кое што се укажува во поглавјето 

“Основа за мислење со резерва”, придружните консолидирани финансиски извештаи ја 

претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата 

Технокомерц АД, Скопје, на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите од работењето 

и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените 

стандарди прифатени во Република Македонија. 

Извештај за други правни и регулаторни барања 

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на 

Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2016 година во согласност со 

член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за 

конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски 

информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани 

финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 

2016, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија2, како 

и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.  

 

 

                                                      
2 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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Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2016 година 

Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 
 

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка  

 
Белешки 

Година што завршува на 31 
декември 

  2016 2015 
  000 МКД 000 МКД 
    
Приходи од продажба 15 281,554  255,810  
Останати деловни приходи 16 6,501  5,702  
    
Материјали, услуги и наб.вред.на продадени стоки 17 (216,753) (193,376) 
Трошоци за вработени 18 (25,587) (22,621) 
Амортизација и депрецијација 5 (4,710) (3,918) 
Останати деловни трошоци 19 (25,880) (21,861) 
Промена во залихите  (255) 27  

Добивка од деловни активности   14,870  19,763  

    
Финансиски приходи  6,373  1,182  
Финансиски  расходи  (6,953) (7,204) 

Финансиски ( расходи), нето 20 (580) (6,022) 

Добивка пред оданочување  14,290  13,741  

    
Данок на добивка 21 (1,567) (2,018) 

Нето добивка за годината  12,723  11,723  

    
Останата сеопфатна добивка за годината    

Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод. 12 1,753  498  
Корекција на грешки од минати години 12 (7,952) - 

  (6,199) 498 

Вкупна сеопфатна добивка за годината  6,524  12,221  

 
Добивка за сопствениците на Матичното Друштво  12,723 11,723 

Вкупна сеопфат.доб.за сопствениците на Матичното Друштво 6,524 12,221 

    
Заработувачка по акција     

- Основна и разводнета (Денари по акција) 22 649 589 



Технокомерц АД, Скопје и подружницa 6 
 
Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2016 година 

Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 
 

Консолидиран извештај за промените во капиталот  

 Акционерски 
капитал Резерви 

Нераспределена 
добивка Вкупно 

 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 
     
01 јануари 2016  71,373 22,155  88,175  181,703  
Трансакции со сопствениците     
Распоред на акумул.добивки (Бел. 12) - 3,000 (3,000) - 
Рекласификација (Бел.12) - (2,490) 2,490 - 

Трансакции со сопствениците - 510 (510) - 

Добивка за годината - - 12,723 12,723 
Останата сеопфатна добивка - 1,753 (7,952) (6,199) 

Вкупна сеопфатна добивка - 1,753 4,771 6,524 

31 декември 2016 година  71,373 24,418 92,436 188,227 

     
01 јануари 2015 – претх.објавено 71,640 17,435 96,028 185,103 

Корекција на грешки (Бел.12) - 2,374 (17,728) (15,354) 

01 јануари 2015 – корегирано 71,640 19,809 78,300 169,749 
Трансакции со сопствениците     
Распоред на акумул.добивки (Бел. 12) - 1,848 (1,848) - 

Откупени сопствени акции (Бел.12) (267) - - (267) 

Трансакции со сопствениците (267) 1,848  (1,848) (267) 

Добивка за годината - - 11,723 11,723 
Останата сеопфатна добивка - 498 - 498 

Вкупна сеопфатна добивка - 498 11,723 12,221 

31 декември 2015 година  71,373 22,155  88,175  181,703  
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Консолидирани финансиски извештаи 
31 декември 2016 година 
 

 
Придружните белешки се составен дел на овие консолидирани финансиски извештаи 
 

Консолидиран извештај за паричните текови  

  (Во 000 мкд) 

 Белешки Година  што  завршува на 31 декември 

  2016 2015 

Оперативни активности    

Добивка пред оданочување  14,290 13,741 

Усогласување за:    

Корекција на грешки од минати години 12 (7,952) 1,601 

Депрецијација и амортизација 5 4,710 3,918 

Приходи од отпис на обрски 16 (221) (241) 

Приходи од примени рабати  и попусти од добавувачи 16 (90) (60) 

Приходи од продажба на недвижности, постројки и опрема 16 (154) (130) 

Приходи од дивиденди 16 (333) (30) 

Кусоци/(вишоци), нето 16,19 40 58 

Загуба од обезвреднување на залихите  19 - 5,181 

Загуби од отпис на побарувања 19 141 2,210 

Корекција на вреднув.на вложувањата 19 - 36 

Дополнително одобрени попусти на купувачи 19 493 411 

Нето сегашна вредност на отуѓени и расходувани средства 19 - 135 

Расходи за камати, нето 20 730 5,759 

Добивка од работење пред промени во операт. капитал  11,654 32,589 

Промени во оперативниот капитал:    

Залихи  (3,501) (6,157)  

Побарувања од купувачи и останати побарувања  5,696 (34,744) 

Обврски кон добавувачи и останати обврски  10,880 11,644 

  24,729 3,332 

(Платени) камати  (6,718) (6,808) 

(Платен) данок од добивка  (2,533) (2,264) 

  15,478 (5,740) 

    

Инвестициони активности    

(Набавка) на недвижности, постројки и опрема   (6,548) (4,510) 

Продажба на недвижности, постројки и опрема  154 130 

(Набавка) на нематеријални  средства  (1,008) (134) 

(Одливи) од дадени позајмици, нето  (1,959) (8) 

Приливи по дивиденди  333 30 

(Одливи) за фин.сред.распол.за продаж.  (153) - 

Приливи по камати  5,988 1,049 

  (3,193) (3,443) 

    

Финансиски активности    

Откуп на сопствени акции  - (267) 

Приливи од / (отплата на) позајмици, нето  (6,243) 14,052 

  (6,243) 13,785 

    

Нето промени кај  паричните средства и еквиваленти  6,042 4,602  

Парични средства и еквиваленти на почетокот  13,106 8,504  

Парични средства и еквиваленти на крајот 11 19,148 13,106  
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи 

1 Општи податоци  

Технокомерц АД Скопје и подружници (во понатамошниот текст “Групата”) се занимава со  

промет со резервни делови за товарни возила, градежни, земјоделски и рударски машини, 

производство на хидраулични црева за висок притисок и гумени заптивки за механизација 

како и продажба на мало на делови и прибор за моторни возила. Групата ги извршува своите 

деловни активности во земјата и странство и со состојба на 31 декември 2016 година вработува 

вкупно 54 лица (2015: 48 лица).  

Технокомерц АД Скопје - Матично Друштво на Групата , е Акционерско Друштво основано 

во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Бул.8-ми Септември 

бр.26, Скопје. Акциите на Друштвото се котирани на редовниот пазар на Македонска берза на 

хартии од вредност. 

Групата Технокомерц АД Скопје ја сочинуваат Матичното Друштво и нејзината целосно 

поседувана подружница – СтопГо ДООЕЛ, Скопје. Учеството на Матичното Друштво во 

капиталот на нејзината подружница на датумите на известување инесува 42,608 илјади денари.  

Во текот на 2015 година, Матичното Друштво ја ликвидира подружницата Теи МК дооел, 

Скопје.
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
 
 

 
 

2 Сметководствени политики  

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при 

подготовката на овие консолидираани финансиски извештаи. Овие политики се 

конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено. 

2.1 Основа 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 

финансиските 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. Тековните и споредбените податоци прикажани во 

овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари. Македонскиот Денар (Денар или 

МКД) е функционална и известувачка валута на Групата, освен доколку не е поинаку наведено. 

Направени се извесни промени во презентацијата на споредбените информации, со цел 

усогласување на начинот на презентирање применет на тековните финансиски информации и 

податоци. 

2.2 Грешки 

Грешки можат да произлезат во однос на признавање, мерење, презентирање или 

обелоденување на елементи од финансиските извештаи. Ентитетот ги корегира материјалните 

грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се 

одбрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените 

износи за претходниот презентиран период во кој настанала грешката. 
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Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
Сметководствени политики (продолжува) 
 

 
 

2.3 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. Нереализираите загуби се елиминирани исто така, освен 

во случај кога трошокот не може да биде надоместен.  

2.4 Деловни комбинации  

Групата го применува методот на стекнување во сметководството за деловни комбинации. 

Пренесениот надомест, од страна на Групата за да стекне контрола на подружница, се 

пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски 

и сопственичките учествата од страна на Групата на датумот на стекнување, кои  вклучуваат 

објективна вредност на средство или обврска кои произлегуваат од превземениот ангажман на 

надомест. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале. 

Групата признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и претпоставени обврски 

во деловната комбинација, без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во 

финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и 

претпоставените обврски обично се мерат по објективна вредност на датумот на стекнување.  

Гудвилот се евидентира по одделното признавање на нематеријалните средства кои може да се 

идентификуваат. Гудвилот се пресметува како вишок над збирот на а) објективнатата вредност 

на пренесениот надомест, б) признатиот износ на неконтролираното учество на стекнувачот и 

в) објективната вредност на сите постоечки сопственички учества на стекнувачот на датумот 

на стекнување, над објективни вредности на нето средствата кои може да се идентификуваат 

на датумот на стекнување. Доколку објективните вредности на нето средствата кои може да се 

идентификуваат го надминуваат погоре пресметаниот збир, вишокот претставува добивка од 

поволна набавка. Пред признавање на добивка од поволна набавка, стекнувачот треба 

повторно да процени дали правилно ги идентификувал сите стекнати средства, превземени 

обврски како и било кои дополнително утврдени средства или обврски идентификувани во 

текот на процесот на ревидирање, како и на процедурите кои се користени при мерење на 

износите кои треба да бидат признаени на датумот на стекнување. Добивката треба да му биде 

припишана на стекнувачот. 
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2.5 Трансакции во 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 сеопфатна 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 ГБП 71.8071 Денари 83.4617 Денари 
1 ЦАД 43.3332 Денари 40.6003 Денари 

2.6 Недвижности, постројки и опрема 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за 

акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната 

вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. 

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 сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат. 

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата 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 4-10 години 
Останата опрема и моторни возила 4-5 години 

 

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по 

пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во 

консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка како деловни приходи. 
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Недвижности, постројки и опрема (продолжува) 

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 проценет надоместлив износ. 

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во 

моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се 

капитализираат во моментот на нивното настанување. 

2.7 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 постои. 

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. 

Нематеријалните средства во целост се состојат од вложувања во софтверски лиценци. 

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува со примена на праволиниската 

метода, во рок од 3 години.  

2.8 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 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. 

2.9 Залихи 

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на 

чинење и нето продажната вредност. Нето продажната вредност претставува продажна 

вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, 

маркетинг и дистрибуција. 

Трошокот на залихата се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува 

трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. 

Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната 

работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци. 
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2.10 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. 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. 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 билансирање. Кредитите и 

побарувањата на Групата на датумот на билансирање се состојат од побарувања од купувачи и 

останати побарувања, дадени позајмици 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.  

Иницијално признавање на финансиските 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. 

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и 

загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на 

трансакциите. 

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според 

нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во 

консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка. 

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 Групата ги 

пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. 

Последователно мерење 

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 евидентирани по амортизирана набавна вредност со 

употреба на методот на ефективна камата. 



Технокомерц АД, Скопје и подружницa    
 14 

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

 
 

Финансиски средства (продолжува) 

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна 
вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот извештајот за сеопфатна 
добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на 
монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се 
признаени во капиталот.  
 
Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се 
оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се 
вклучува во консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од 
вложувања. 
 
Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со 
употреба на методата на ефективна камата и се признаени во консолидираниот извештајот за 
сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во 
инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во консолидираниот 
извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Групата има 
воспоставено право на прилив од дивиденди. 
 

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. 

Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од 

вредност), Групата утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. 

 

2.11 Пребивање на финансиските инструменти 

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во 

консолидираниот 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.  

2.12 Побарувања од купувачи и останати 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 пресметува кога постои објективен доказ дека Групата 

нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на 

побарувања. 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. 

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 се намалува преку употребата на сметка за резервирање 

поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување 

во тековниот консолидиран извештај за сеопфатна 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 сеопфатна добивка. 
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2.13 Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во 

банки и други кракткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не 

подолги од 3 месеци од датумот на стекнување. 

2.14 Капитал, резерви и акумулирани добивки 
(а) Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. 

(б) Трошоци поврзани со емисија на 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 се состојат од ревалоризациони, инвестициони резерви и останати резерви се 

создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на 

материјалните средства 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 Друштвото. Согласно 

со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување 

на сопствени акции/удели и исплата на дивиденди. 

(д) Нераспределена добивка 

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните (нераспределени) добивки од тековниот и 

претходните периоди. 

2.15 Финансиски обврски 

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот 

аранжман. 

Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата 

финансиски обврски по амортизациона набавна вредност и истите се состојат од обврски по 

позајмици, обврски спрема добавувачи и останати обврски. 

 

Обврски кон добавувачи и останати 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. 
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Финансиски обврски (продолжува) 

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. 

2.16 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. 

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.  

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 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 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. 
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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 
Одложен данок на добивка 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 трошок се користат тековните важечки даночни стапки. 

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во консолидираниот извештајот за 

сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или 

одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. 

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 година Групата нема евидентирано одложени даночни 

обврски односно средства. 

2.18 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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2.19 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 финансиските извештаи. 

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. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби. 

2.21 Признавање на приходите и расходите 

Приходите се состојат од приходи од производи и стоки и се прикажани во Белешка 15. 

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно 

надоместот што треба да се прими за обезбедените услуги, нето од данокот на додадена 

вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што 

следи: 

Приходи од продажба на производи и стоки 

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до 

корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања 

е разумно обезбедена.  

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.  
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Признавање на приходите и расходите (продолжува) 

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. 

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 резултатите 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 сопствениците 

на Групата. 

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 страни 

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 билансирање (настани за кои може да се врши 

корегирање) се рефлектирани во консолидираните финансиските 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 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 Пазарни ризици 

Ризик од курсни разлики 

Групата 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. 

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:   

 ЕУР УСД  Вкупно 

31 декември 2016    
Средства    

Парични средства и еквиваленти 262 - 262 
Купувачи во странство 802 - 802 

  1,064 - 1,064 

    
Обврски    

Позајмици со камата 3,074  - 3,074  
Добавувачи во странство 42,314  27  42,341  

  45,388  27  45,415  

Нето изложеност (44,324) (27) (44,351) 

 

    
31 декември 2015    
Средства    

Парични средства и еквиваленти 163 - 163 
Купувачи во странство 638 - 638 

  801 - 801 

    
Обврски    

Позајмици со камата 12,319  - 12,319  
Добавувачи во странство 44,427  2  44,429  

  56,746  2  56,748  

Нето изложеност (55,945) (2) (55,947) 
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Пазарни ризици (продолжува) 

Анализа на сензитивноста на странски валути 
   2016 

     

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (44,351) (443) 443 

    

   2015 

    

    Нето износ 1% -1% 

Добивка или загуба (55,947) (559) 559 

 

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%. 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%. 

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност 

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични 

текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на 

пазарните каматни стапки. Групата не е изложена на ризик поради промена на пазарните 

каматни стапки, поради финансирање на Групата со позајмици со фиксна каматна стапка, 

како што е тоа прикажано во табелата подолу. Раководството на Групата е во најголема мера 

одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува 

лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. 

   2016 2015 
Финансиски средства     
Некаматоносни:     

Финансиски побарувања   3,353 1,394 
Побарувања од купувачи   142,104 151,212 
Побарувања од вработени   1,217 1,226 
Пари и парични еквиваленти   18 41 
Каматоносни (фиксна каматна стапка):     
Пари и парични еквиваленти   19,130 13,065 

   165,822 166,938 

     
Финансиски обврски     
Некаматоносни:     

Обврски кон добавувачи   65,594 54,172 
Обврски за неисплатени бруто плати   788 645 
Останати обврски   257 182 
Каматоносни (фиксна каматна стапка):     
Позајмици со камата   91,208 97,451 

   157,847 152,450 
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3.3 Кредитен ризик 

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба која би била признаена на датумот на 

известување доколку договорната страна не ја изврши својата обврска во целост согласно 

одредбите од договорот.  

Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на 

клиенти со соодветна кредитна историја и политики кои го ограничуваат износот на 

кредитната изложеност на неговите клиенти.* 

Максималната изложеност на Групата на ризик од кредитирање е претставена со 

евидентираниот износ на секое финансиско средство во консолидираниот извештај за 

финансиска состојба, како што следи:  

 2016 2015 

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност   

Финансиски средства расположливи за продажба 8,858 6,952  

Финансиски побарувања 3,353 1,394 

Побарувања од купувачи 142,104 151,212 

Останати побарувања 1,217 1,226 

Парични средства иеквиваленти 19,148 13,106 

 174,680 173,890 

3.4 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. Табелите се 

подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски. 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2016 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 65,594 - - - 65,594 

Обврски за неисплатени бруто плати 788 - - - 788 

Останати обврски 257 - - - 257 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 27,511 13,117 35,735 14,845 91,208 

31 декември 2016 94,150 13,117 35,735 14,845 157,847 

 

 До 1 
година 

1-2 години 2-5 години Над 5 
години 

       Вкупно 

31 декември 2015 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 000 МКД 

Обврски кон добавувачи 54,172 - - - 54,172 

Обврски за неисплатени бруто плати 645 - - - 645 

Останати обврски 182 - - - 182 

Позајмици:      

Со фиксна каматна стапка 43,187 14,051 19,225 20,988 97,451 

31 декември 2015 98,186 14,051 19,225 20,988 152,450 
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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 сопствениците и 

бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на 

капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. 

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Групата може да изврши 

корекција на износот на дивиденди исплатени на сопствениците, да го зголеми или намали 

капиталот на сопствениците, 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 

позајмиците обелоденети во Белешка 13, пари и парични еквиваленти и главнина, која се 

состои од основачки капитал, 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.  

 Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи: 

   2016 2015 

     

Позајмици  со камата   91,208 97,451 

Парични средства и еквиваленти     (19,148) (13,106) 

Нето обврски                                                     72,060  84,345  
     

Капитал     188,227 181,703 

      38% 46% 

3.6 Утврдување на објективна вредност 

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или 

некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се 

одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или 

обврската. 

3.6.1.            Финансиски инструменти 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: 
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Утврдување на објективна вредност (продолжува) 

 Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или 
обврски; 

 Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се 
достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или 
индиректно (т.е. изведени од цени); и 

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

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за 

финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност 

како што следи (во илјади Денари): 

31 декември 2016 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 8,858 - - 8,858 

 
31 декември 2015 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупно 

     

Средства     

Финансиски средства расположливи за продажба 6,952 - - 6,952 

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од вложувања во хартии од 

вредност на домашни котирани правни субјекти. Усогласувањето на салдата на овие 

вложувања помеѓу двата известувачки датуми е обелоденето во Белешката 7. 

3.6.2           Објективната вредност на финансиски средства кои не се мерат по 

објективна вредност во извештајот за финансиската состојба 

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 
вредност 

Евидентирана 
вредност 

Објективна 
вредност 

Објективна 
вредност 

 2016 2015 2016 2015 
Средства     

Побарувања од купувачи 142,104 151,212 142,104 151,212 
Побарувања од вработени 3,353 1,394 3,353 1,394 
Останати побарувања 1,217 1,226 1,217 1,226 
Парични средства и еквиваленти 19,148 13,106 19,148 13,106 

Вкупни средства 165,822 166,938 165,822 166,938 

     
Обврски     

Позајмици со камата 91,208 97,451 91,208 97,451 
Обврски кон добавувачи 65,594 54,172 65,594 54,172 
Обврски за неисплатени бруто плати 788 645 788 645 
Останати обврски 257 182 257 182 

Вкупни обврски 157,847 152,450 157,847 152,450 
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Утврдување на објективна вредност (продолжува) 

Кредити и побарувања  

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за 

резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на 

евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање. 

 

Парични средства и еквиваленти 

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 од датумот на стекнување. 

Обврски спрема доверителите и обврски по позајмици 

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по позајмици 

соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање и 

фиксната каматна стапка. 
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4 Значајни сметководствени проценки 

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие 

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 отстапуваат од таквите проценки. 

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени 

проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото 

ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата 

влијаат за тековниот и идните периоди. 

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 и останати побарувања 

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз 

основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират 

своите обврски. При проценка на соодветноста на загубите поради оштетување за 

побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето 

на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на 

клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење 

претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични 

средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно 

постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат 

нивото на загубите поради оштетување кои досега се 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 

употрбен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на 

средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. 

Фактички резултати може да се разликуваат поради технолошка застареност. 

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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5 Недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства 

5.1 Недвижности, постројки и опрема 

 
 Земјиште 

Градежни 
објекти 

Опрема и 
останати 
средства 

Аванси и 
инвестиции 

во тек Вкупно  

      

(Ревалориз) набавна вредност      

01 јануари 2015        22,284         66,476         49,699  - 138,459 

Набавки во текот на год. - 2,689 1,206 615 4,510 

(Продажби) - - (1,760) - (1,760) 

31 декември 2015        22,284         69,165         49,145              615       141,209  

Набавки во текот на год.                  -           1,113           5,198              237           6,548  

Пренос од инвестиции во тек 109 - - (109) - 

(Продажби) - - (1,023) - (1,023) 

31 декември 2016       22,393         70,278         53,320              743       146,734  

      

Акумулирана депрецијација      

01 јануари 2015 -        22,917         42,607                 -           65,524  

Депрецијација за годината -          1,667           2,199  -          3,866  

(Продажби) - -         (1,625) -        (1,625) 

31 декември 2015 -        24,584         43,181  -        67,765  

Депрецијација за годината                -             1,686           2,934                 -             4,620  

(Продажби)                -                    -            (1,023)                -     (1,023) 

31 декември 2016                -           26,270         45,092                 -           71,362  

      

Нето евидентирана вредност      

На 31 декември 2015        22,284         44,581           5,964              615         73,444  

На 31 декември 2016       22,393         44,008           8,228              743         75,372  

 
Продажби 

Во текот на 2016 година, Групата продаде дел од својата целосно амортизирана опрема за 

износ од 154 илјади Денари (2015: 130 илјади Денари)(Белешка 16). Неамортизираната 

вредност на продадената и расходувана опрема во 2015 година изнесува 135 илјади Денари 

(Белешка 19). 

Залог врз недвижности,постројки и опрема 

Деталите се објавени во Белешката 23. 

5.2 Нематеријални средства 
 
  Набавна вредност 

Акумул. 
амортиз. 

Нето 
вредност  

Софтверски апликации и лиценци     

     

01 јануари 2015  573 (508) 65  

Набавки во текот на годината  134 - 134  

Амортизација  - (52) (52) 

31 декември 2015  707 (560) 147  

Набавки во текот на годината  1,008 - 1,008 

Амортизација  - (90) (90) 

31 декември 2016  1,715 (650) 1,065 

 

 

 

 



Технокомерц АД, Скопје и подружницa  28 
 
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува) 
Со состојба на  и за годината што завршува на 31 декември 2016 
(Сите износи се  изразени во  илјади Денари, освен доколку не е  поинаку наведено) 

 
 

6 Финансиски инструменти по категории  

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на 

датумот на известување за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на 

следниов начин: 
  Белешка  2016 2015 
Средства      
Фин.средства распол.за продажба       
Хартии од вред.во котир.дом.субјекти  7  8,858 6,952 

    8,858 6,952 
Кредити и побарувања      
Финансиски побарувања  8  3,353 1,394  
Побарувања од купувачи  10  142,104 151,212  
Останати побарувања  10  1,217 1,226  
Парични средства и еквиваленти  11  19,148 13,106  

    165,822 166,938  

    174,680 173,890  

      
Обврски      
Останати фин.обврски по аморт.наб.вр.    
Позајмици со камата  13  91,208 97,451 
Обврски кон добавувачи  14  65,594 54,172 
Обврски за неисплатени бруто плати  14  788 645 
Останати обврски  14  257 182 

    157,847 152,450 

 

7 Финансиски средства расположливи за продажба 
 2016 2015 

   

Хартии од вредност во домашни котирани правни субјекти 8,858 6,952  

 8,858 6,952  

 

Движењето на сметката на овие вложувања во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 
 2016 2015 

   

На 01 јануари  6,952 6,490  

Вложувања во фин.сред.располож. за продажба 153 - 

Промени во објективната вредност:   

- Признаени во останата сеопфатна добивка (Бел.12) 1,753 498  

- Признаени во тековните добивки / загуби (Бел.19) - (36) 

На 31 декември  8,858 6,952  

 

8 Финансиски побарувања 
 2016 2015 

Позајмици без камата на домашни друштва и физ.лица   

- Хипс доо Скопје 1,386 1,386 

- ПЕТ Туристичка Агенција 180 - 

- Физички лица 1,787 8 

 3,353 1,394 

Од кои:   

Долгорочни позајмици 1,386 1,386 

Краткорочни позајмици 1,967 8 

 3,353 1,394 
   

9 Залихи 
   2016 2015 
    
Трговски стоки  78,151 74,075 
Суровини и материјали  1,832 2,127 
Ситен инвентар на залиха  1,091 1,156 
Готов производи и производство во тек  766 1,021 

  81,840 78,379 
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Залихи (продолжува) 

Во текот на 2016 и 2015 година Групата идентификуваше грешки во вреднувањето на залихите 

кај подружницата СтопГо ДООЕЛ Скопје во износ од 7,988 илјади Денари (2015: 8,922 илјади 

Денари). Корекцијата како намалување на вредноста на залихите е признаена на товар на 

акумулираните добивки (види Белешка 12). Понатаму, во текот на 2015 година, Матичното 

Друштво призна загуба, на товар на тековните расходи, од обезвреднување на своите залихи, 

во износ од 5,181 илјади денари (Белешка 19). 

10 Побарувања од купувачи и останати побарувања 
  2016 2015 
Купувачи    

Во земјата  141,302 150,574 
Во странство  802 638 

  142,104 151,212 
Останати побарувања    

Побарувања по основ  дадени аванси  13,546 10,918 
Однапред платени трошоци  328 297 
Побарувања од вработените  144 16 
Побарување за повеќе платен ДДВ  30 30 
Останати побарувања  1,217 1,226 

  15,265 12,487 

  157,369 163,699 

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на 

кредитен ризик: 
 
 

 Недоспеани 
неоштетени 

Доспеани 
неоштетени Вкупно  

31 декември 2016     
Набавна вредност  35,696 106,408 142,104 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  35,696 106,408 142,104 

     
31 декември 2015     
Набавна вредност  15,075 136,137 151,212 
Исправка на вредност  - - - 

Нето евидентирана вредност  15,075 136,137 151,212 

Анализата на старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања од купувачи е како 

што следи: 
 2016 2015 
   
Од 1 - 3 месеци 36,030 30,262 
Од 3 - 6 месеци 27,200 39,715 
Од 3 - 6 месеци 11,696 28,090 
Над 1 година 31,482 38,070 

 106,408 136,137 

Во текот на 2016 година, Групата отпиша целосно ненаплатливи побарувања од купувачи, на 

товар на тековните расходи, во износ од 141 илјади Денари (2015: 2,210 илјади Денари) 

(Белешка 19). 

 

11 Парични средства и еквиваленти 
  2016 2015 
    
Денарски и девизни сметки кај домашни банки  19,130 13,065 
Готовина во благајна  18 41 

  19,148 13,106 
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12 Капитал 

Акционерски капитал 

На 31 декември 2016 и 2015 година регистрираниот акционерски капитал на Матичното 

Друштво изнесува 57,665 илјади Денари. Истиот е поделен на 22,000 запишани и во целост 

платени обични акции со номинална вредност од 2,621 МКД по акција. Структурата на 

акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:  
 2016 2015 

   

Филиповски Илија 38.21% 38.21% 

Филиповски Блаже 26.15% 26.15% 

Останати 35.64% 35.64% 

 100.00% 100.00% 

 

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2016 и 2015 година се како што следи: 
 Број на акции Износ (000 мкд) 

 
Во 

оптек Сопствени Вкупно Во оптек  Сопствени Премии Вкупно 
        
01 јануари 2015 19,923 2,077 22,000 52,221  5,444  13,975 71,640  

(Откуп) на сопствени 
акции (306) 306 - (802) 802  (267) (267)  

31 декември 2015 19,617  2,383  22,000 51,419  6,246  13,708 71,373  

31 декември 2016 19,617  2,383  22,000 51,419  6,246  13,708 71,373  

 

Резерви 

Движењето на сметките на резервите во текот на 2016 и 2015 година е како што следи: 
 Ревалоризациони 

резерви 
Останати 

резерви Вкупно 

    

01 јануари 2015 - корегирано 19,809 - 19,809 

Распределба на акумулирани добивки - 1,848 1,848 

Ефект од вред.на вложув. (Бел.7) 498 - 498 

31 декември 2015 20,307 1,848 22,155 

Распределба на акумулирани добивки - 3,000 3,000 

Рекласификација во акумулирани добивки - (2,490) (2,490) 

Ефект од вред.на вложув. (Бел.7) 1,753 - 1,753 

31 декември 2016 22,060 2,358 24,418 

 

Корекција на грешки од минати години 

Во текот на 2015 година Групата идентификуваше грешки кои се однесуваат на периоди пред 

01 јануари 2015 година, детално опишани во табелата во продолжение. Корекцијата е 

направена со повторно прикажување на износите на резервите и акумулираните добивки со 

состојба на 01 јануари 2015 година. 

2015 
Ревалор. 
резерви 

Акумул. 
добивки 

Нето 
ефект 

Елиминација на гудвил од трансакција на откуп на 
неконтролно учество во Стоп&Го дооел, Скопје 

 
 

- 

 
 

(8,033) 

 
 

(8,033) 

Корекција на залихи во Стоп&Го дооел, Скопје 

 

- 

 

(8,922) 

 

(8,922) 

Корекција на резерви и акумул.добивки во 
подружницата Теи МК дооел, Скопје пред ликвидација 

 

2,374 

 

(773) 

 

1,601 

Нето ефект на корекциите 2,374 (17,728) (15,354) 
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Корекција на грешки од минати години (продолжува) 

Во текот на 216 година, Групата идентификуваше грешки кои се однесуваат на периоди пред 
01 јануари 2016 опишани во табелата во продолжение. Корекцијата е направена на товар на 
акумулираните добивки во текот на 2016 година. 
 

2016 
  

Акумул. 
добивки 

Корекција на залихи во Стоп&Го дооел, Скопје   (7,988) 

Корекција на вреднув.на вложувањата   36 

Нето ефект на корекциите   (7,952) 

13 Позајмици со камата 
  2016 2015 
Долгорочни позајмици   

Позајмици  со камата од домашни банки 79,052 64,103 
Обврски кон един.на локал.самоуправа  583 1,748 

  79,635 65,851  

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  (15,938) (11,587) 

Долгорочен дел од долгорочните позајмици  63,697  54,264  

    
Краткорочни позајмици   

Позајмици со камата од домашни банки 11,573 31,600 

  11,573 31,600 

Тековна доспеаност на долгорочните позајмици  15,938 11,587 

Вкупно краткор.позајмици и тековна доспеаност  27,511 43,187 

Вкупно позајмици со камата  91,208 97,451  

  

Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици е презентиран во Белешката 3.4. 

Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на Групата (Белешка 

23). 

 

14 Обврски кон добавувачи и останати обврски 
  2016 2015 
Добавувачи    

Во земјата  23,253 9,743 
Во странство  42,341 44,429 

  65,594 54,172 
Останати  обврски    

Обврски за ДДВ  1,095 2,142 
Обврски за неисплатени бруто плати  788 645 
Обврски по примени аванси од купувачи  76 95 
Пресметани одложени трошоци  - 5 
Останати обврски  257 182 

  2,216 3,069 

  67,810 57,241 

 

15 Приходи од продажба  
  2016 2015 
    
Приходи од продажба на домашен пазар  281,400 255,792 
Приходи од продажба на странски пазари  154 18 

  281,554 255,810 
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16 Останати деловни приходи  
  2016 2015 
    
Приходи од наемнини  1,777 2,283 
Приходи од дивиденди  333 30 
Приходи од отпис на обврски  221 241 
Вишоци на залихи  165 367 
Приходи од продаж.на недвиж.и опрема (Бел.5)  154 130 
Приходи од рабати и попусти  90 60 
Останати приходи  3,761 2,591 

  6,501 5,702 

 

17 Материјали, услуги, енергија и набавна вредност на продадени стоки  
  2016 2015 
    
Набавна вредност на продадени трговски стоки  205,284 181,757 
Услуги од надворешни субјекти  2,981 3,643 
Материјали  2,961 3,102 
Резервни делови и ситен инвентар  2,948 2,078 
Потрошена енергија и гориво  2,579 2,796 

  216,753 193,376 

18 Трошоци за вработените 
  2016 2015 
    
Бруто плати  23,044 20,493 
Останати со закон утврдени надоместоци  1,024 696 
Останати користи на вработени  1,519 1,432 

  25,587 22,621 

 

19 Останати деловни трошоци 
    2016 2015 
      
Услуги од надворешни субјекти  12,374 1,938 
Закупнина  3,482 2,353 
Банкарски услуги и членарини  2,505 1,754 
Трошоци за репрезентација   1,498 1,190 
Промоција, пропаганда и реклама  1,417 2,178 
Трошоци за спонзорство  1,015 819 
Трошоци за службени патувања  616 769 
Надоместоци на членовите на управување  464 481 
Попусти и рекламации одобрени на купувачи  493 411 
Премии за осигурување   283 391 
Кусоци на залихи  205 425 
Отпис на побарувања од купувачи (Бел.10)  141 2,210 
Трошоци за регистрација на возила  64 97 
Расход од обезвреднување на залихи (Бел.9)  - 5,181 
Отпис на вложувања   - 612 
Неамортиз.вред.на прод.недвиж,постр.и опрема (Б.5)  - 135 
Корекција на вреднувањето на вложувањата (Бел.7)  - 36 
Останати трошоци  1,323 881 

    25,880 21,861 
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20 Финансиски приходи и расходи 
  2016 2015 
Приходи    

Камати  5,988 1,049 
Позитивни курсни разлики  385 133 

  6,373 1,182 
Расходи    

Камати  (6,718) (6,808) 
Негативни курсни разлики  (235) (396) 

  (6,953) (7,204) 

Нето финансиски (расходи)  (580) (6,022) 

21 Данок на добивка 

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка во консолидираниот извештајот за сеопфатната 

добивка е како што следи: 

 

22 Заработувачка по акција 

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката 

која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични 

акции во оптек во текот на годината. 
 2016 2015 

   

Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции 12,723  11,723  

Пондериран просечен број на обични акции во оптек 19,617  19,894  

Заработувачка по акција – основна и развод. (МКД по акција) 649 589 

 

23 Неизвесни и превземени обврски  

Судски спорови 

Со состојба на 31 декември 2016 не се покренати судски постапки против Групата.  Во 

согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на 

финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина 

против Групата од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното 

деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако 

резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на 

Групата верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски. 

Залог на недвижности, постројки и опрема  

Со состојба на 31 декември 2016 и 2015 година Групата има заложено дел од своите 

недвижности со проценета вредност од Еур 2,000,000 (123,189 илјади Денари) како 

обезбедување за позајмените средства со камата од Комерцијална Банка АД Скопје.  

 
 
 

  2016 2015 

   

Добивка пред оданочување 14,290 13,741 

Усогласување за:   

Неодбитни трошоци за даночни цели 4,708 7,242 

Даночни олеснувања (3,333) (804) 

Основа за оданочување 15,665 20,179 

Даночна стапка 10% 10% 

Данок на добивка по стапка од 10% 1,567 2,018 

Ефективна даночна стапка 10.97% 14.69% 
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Неизвесни и превземени обврски (продолжува) 

Гаранции 

Со состојба на 31 декември 2016 година, Групата има издадено банкарски гаранции од една 

домашна банка во износ од 31,812 илјади Денари (2015 : 28,949 илјади Денари). Употребата на 

овие средства е ограничена до истекот на важноста на издадената гаранција. 

Даночни обврски 

Консолидираните финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата 

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 консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни 

потенцијални обврски по тој основ. 

24 Трансакции со поврзани страни 
     
Надоместоци на раководниот кадар   Година што завршува 

на 31 декември 
   2016 2015 
    

Краткорочни користи на вработен раков.кадар  5,241 3,201 

25 Настани по датумот на известување 

На 12 април 2017 година акционерот Илија Филиповски, достави понуда за откуп на 14,504 

обични акции со право на глас издадени од Технокомерц АД Скопје. Понудувачот се обврзува 

да ги откупи  акциите по цена од 1,000 мкд за една акција што претставува 21.21% повисока 

цена од просечната цена на тргување на акциите на Друштвото на Македонската берза на 

хартии од вредност во последните 12 месеци пред известувањето за намерата на преземање. За 

реализација на понудата за преземање, понудувачот предаде банкарска гаранција  на сметка на 

Централниот депозитар за хартии од вредност во износ од 14,504,000 мкд. 
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Прилог 1 – Консолидирана Годишна сметка со состојба на и за годината 
што завршува на 31 декември 2016 
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Прилог 2 - Консолидиран Годишен извештај за работењето со состојба 
на и за годината што завршува на 31 декември 2016 
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