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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
До:
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
ул. „16-та Македонска Биргада“ бр.18
Скопје

Извештај за посебните финансиски извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на Друштвото Рудници и
железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Посебниот
извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Посебниот извештај за сеопфатна
добивка, Посебниот извештај за промени во главнината, Посебниот извештај за паричните текови за
годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други
објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи
Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни
финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна
Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно
презентирање на посебните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни
прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи, врз основа на
нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се
применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010).
Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да
добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално
погрешни прикажувања.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите
и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на посебните
финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки
на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно
презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки
коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на
интерната контрола на Друштвото.
Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и
оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за
да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.
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Основни за мислење со резерва
1. Како што е наведено во Белешка 24 – материјални средства приложена кон посебните финансиски
извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има евидентирано
земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Друштвото не поседува доказ за сопственост
на земјиштето, туку истото му е дадено само со право на користење од страна на Република
Северна Македонија. Постапката за добивање право на сопственост над земјиштето сеуште се
води и заклучно со 31.12.2021 година не е завршена. Ние не бевме во можност да утврдиме дали
е потребно да се извршат соодветни корекции во посебните финансиски извештаи. Нашето
мислење искажано во ревизорскиот извештај издаден на ден 26.04.2021 година беше исто така
квалификувано за ова прашање и квантифицирано за истиот износ.
2. Како што е наведено во Белешка 27 – краткорочни побарувања и краткорочни финансиски
вложувања приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, со состојба на 31
декември 2021 година Друштвото има евидентирано побарувања од купувачи во земјата во
вкупен износ од 268.026 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени тужени побарувања од
купувачи во земјата во износ од 220.675 илјади денари. Друштвото нема направено проценка на
оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања
поради оштетување на истите, со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември
2021 година средствата и добивката од работењето се преценети, а трошоците и загубата
потценети за погоре наведениот износ. Нашето мислење искажано во ревизорскиот извештај
издаден на ден 26.04.2021 година беше исто така квалификувано за ова прашање и
квантифицирано за износ на побарувања од купувачи од 259.167 илјади денари и вклучени тужени
побарувања во износ од 220.675 илјади денари.
Друштвото има евидентирано побарувања од поврзани субјекти во вкупен износ од 18.673 илјади
денари во кој се вклучени тужени побарувања во износ од 18.660 илјади денари. Исто така
Друштвото има побарување по основ на дадени заеми и камати на истите поврзани субјекти во
вкупен износ од 48.522 илјади денари кои се тужени. Друштвото нема направено проценка на
оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено било какви резервирања,
со што со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година средствата и
добивката од работењето се преценети, а трошоците и загубата потценети за погоре наведениот
износ. Нашето мислење искажано во ревизорскиот извештај издаден на ден 26.04.2021 година
беше исто така квалификувано за ова прашање и квантифицирано за побарувања од поврзани
субјекти во износ од 18.746 илјади денари и вклучени тужени побарувања во износ од 18.660
илјади денари како и побарувања за заеми и камати од истите поврзани друштва во износ од
48.522 илјади денари.
.
3. Како што е наведено во Белешка 32.2 – Судски спорови, приложена кон посебните финансиски
извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото се јавува во 34
(триесет и четири) судски постапки, од кои во 27 постапки се јавува како тужител со вредност на
спорот од 429.928 илјади денари, додека во 7 судски постапки се јавува како тужена страна во
износ од 12.170 илјади денари. И покрај тоа што во иднина по основ на овие судски постапки можат
да се очекуваат значајни приливи и одливи на парични средства, Друштвото нема направено
соодветни резервации за истите.

Мислење со резерва
Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва,
посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската
состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје на 31 декември 2021 година, како и неговата
финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашања
1. Без да го квалификуваме нашето мислење ние обрнуваме внимание на Белешка 23 –
Нематеријални средства приложена кон посебните финансиски извештаи каде Друштвото има
прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Друштвото не извршило мерење
на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна цена на датумот на посебниот
извештај за финансиска состојба, што не е во согласност со барањата на Меѓународниот
Сметководствен Стандард 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење.
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2. Без да го модифицираме нашето мислење, ние обрнуваме внимание на Белешка 29 –
Главнина и резерви, приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, во која
основната главнина изнесува 505.704 илјади денари во кој износ се сврстени и откупените
сопствени (трезорски) акции во износ од (11.502) илјади денари и истите претставуваат 2,27%
од вредноста на запишаната основна главнина.
Нашето мислење не е квалификувано во однос на овие прашања.

Извештај за други правни и регулаторни барања
Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за
работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/21).
Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е
конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи на и за годината која што завршува
на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во
согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации
прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните
посебни финансиски извештаи.
Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната
сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ АД
Скопје за годината која завршува на 31 декември 2021.

Прилеп, 11.04.2022
Пелагониска Ревизорска Куќа
ДООЕЛ Прилеп
Овластен ревизор

Управител

Пецко Ристески

Пецко Ристески
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

▪

Посебен извештај за финансиската состојба

▪

Посебен извештај за сеопфатна добивка

▪

Посебен извештај за промени во главнината

▪

Посебен извештај за паричните текови

Овие посебни финансиски извештаи се усвоени на ден 21.03.2022 година од директор Јован Гечески и
потпишани од одговорниот сметководител Маја Николова.
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БЕЛЕШКА 1.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на
ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во
групата на големи ентитети.
Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Биргада“ бр.18.
Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.50 – цевоводен транспорт.
ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.
Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра со вкупен број на акции во износ од
1.571.668 со номинална вредност од 5.11 евра по акција во посед на 2929 акционери (2929 во 2020 год).
Органи на управување на друштвото се:
а)

Собрание;

б)

Одбор на директори

Претседател на Одборот на директори е Ѓорѓе Качурков. Раководно и одговорно лице за
работењето на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е Јован Гечески. Неизвршни членови на Одборот на директори се:
-

Филип Мешков, дипломиран правник;

-

Александар Кечовски, дипломран машински инжинер;

-

Славчо Стојанов, дипломиран машински инжинер;

Друштвото е:
- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со
главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.

100 %

во

- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое што има влог во износ
од 3.756 евра.
Во годината во која се врши ревизија односно во 2021 година Друштвото има просечен број на
вработени лица 83. Во претходната 2020 година овој број на вработени изнесуваше 90.
Управител на друштвото е Јован Гечески со неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет.
Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

БЕЛЕШКА 2.

ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1.

Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи

Друштвото РЖ УСЛУГИ АД Скопје известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско
известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот
за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр, 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:
-

Меѓународните сметководствени стандарди МСС – прифатени во Република Македонија,

-

Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ,

-

Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ и

КТМФИ.

Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување

Приложените финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото.
Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.
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2.2.

Основ за составување и презентирање на посебните финансиски
извештаи

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени
проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања
засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки
можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани,
промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.
Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите,
постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на
вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно
усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.
Ефектите од промената во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето
добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и
на двете.
Посебните финансиски извештаи на друштвото се подготвуваат по метод на споредливост и тоа
тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените
податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршените презентации во тековната
година.

2.3.

Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во
работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема
намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.
Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел
во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.4.

Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на
денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по
средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои
произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Посебниот извештај за сеопфатна добивка како
приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.
Во тековната 2021 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

2.5.

Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од посебниот
извештај за финансиската состојба се следниве:
Валута

31 декември 2021

31 декември 2020

1 EUR

61,6270 ден.

61,6940 ден.

1 USD

54,3736 ден.

50,2353 ден.

2.6.

Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што
едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со
финансиските и деловните операции на другото друштво утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на
поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна
основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на
посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во
извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.
Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и
отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу
поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на
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консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите
помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и
нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по
цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

2.7.

Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна
вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на
31 Декември тековна и претходна година. Посебните финансиски извештаи за тековната година редовно
се ревидираат со што се овозможува споредливост со показателите во финансиските извештаи од
претходната година.

БЕЛЕШКА 3.
3.1.

ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се
идентификуваат. Тие се:
-

Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
Патенти и лиценци;
Интелектуална сопственост;
Развивање на пазарот и трговски марки;
Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
Авторски права;
Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот
и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:
-

е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен.
Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба
да го надмине периодот на договорот и другите законски права.
Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз
основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви
годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона
стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се
пресметува.
Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен
век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2.

Материјални средства

3.2.1. Општа објава
Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини
фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно
ставање во употреба.
Раководството на Друштвото верува дека објективната вредност на имотот, зградите и опремата
со состојба на 31 декември 2021 година е приближна на нивната соодветна нето книговодствена вредност.
Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење),
кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични
средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е
даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.
Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена,
вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се
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припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и
рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.
Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со
користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако друштвото произведува слични средства
за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на
средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при
определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното
трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на
средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.
Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле
евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на
ревалоризационите резерви.
Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се
врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба,
се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.
Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на
средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се
произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи.
Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица
се амортизира.

3.2.2. Амортизација
Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.
Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна
вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.
Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:
-

Градежни објекти

40 години

-

Опрема

10-40 години

-

Возила

4-10 години

-

Останата опрема

4-10 години

-

Канцелариски мебел

5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните
така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:
Градежни објекти
Опрема
Возила
Останата опрема
Канцелариски мебел

31 декември 2021

31 декември 2020

2,5 %
5,0 % - 25,0 %
10,0% - 25,0 %
10,0% - 25,0 %
20,0 %

2,5 %
5,0 % - 25,0 %
10,0% - 25,0 %
10,0% - 25,0 %
20,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на
амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот
за амортизација.
Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо
за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на
начин предвиден од страна на раководството.
Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е
класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството
е отпишано.

3.2.3. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)
Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или
доколку понатаму од него не се очекуваат никакви идни економски поволности.
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Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат
како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓувањето на тоа средство и неговата
сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.
Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се
чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како
нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие
сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.3.

Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:
•
•
•

Недвижности, постројки и опрема,
Нематеријални средства,
Учество на капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индиции дека вредноста
на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност.
Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која
од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност,
сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат
ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.
Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за
друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на
посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од
обезвреднување повеќе да не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност
на тоа средство.
За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност) загубата
поради обезвреднување призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување
на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.4.

Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното
работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од Друштвото за остварување на приходи од
издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања
во недвижности.
По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер
вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува
квалификуван проценител.
Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во
недвижности се признаваат како приход, односно расход за периодот во кој се направени.
Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се
опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важи за недвижностите, постројките и опремата.

3.5.

Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото
според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде
Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.6.

Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата
сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција, а не преку
продолжување со користење.
За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според
условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:
средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
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продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на
признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или
одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар
за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една
година.
Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за
продажба се вреднуваат по пониска вредност од:
1.

сметководствената (сегашна) вредност и

2.

фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги
во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.
Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци
кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски
трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка,
а не според износот кој се очекува во моментот на идната продажба.
Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за
продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во
деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер
вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се
сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.
Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува
како расход по основ на обезвреднување.
По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство
наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.7.

Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања
– хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:
хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
хартии од вредност расположливи за продажба
Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и
уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите
трошоци, освен за хартиите од вредност наменети за тргување).

3.8.

Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата
вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна
состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.
Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за
приготвување на продажбата.
Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а
врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите
се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето
реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.
Отписот на ситниот инвентар се врши еднократко при ставање на истиот во употреба, додека
амбалажата и автомобилските гуми се отпишуваат 100% при ставање во употреба.

3.9.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и
другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за
каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.
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Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За
овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата
ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3месеци, од 3-6 месеци,
од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).
Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по
рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12
месеци).
Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата друштвото ги евидентира на посебна
сметка сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и
тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и ненаплативи друштвото врши
исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишани побарувања
се сврстуваат во даночно непризнати расходи.
За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, друштвото врши редовно
пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод.
Доколку побарувањето е признато од стечајниот управник неговиот отпис не е сврстен во групата
на даночно непризнати расходи. За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение
за наплата, а кои не можи да се наплатат, друштвото врши директна исправка на вредноста и оваа
исправка не е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.
Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно
договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот.
Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно
склучениот договор.

3.10. Парични средства и парични еквиваленти
Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според
доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.
Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.
Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на
Република Северна Македонија на денот на изготвување на Посебниот извештај за финансиската
состојба.
Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката
(благајната) и на крајот на месецот.
За целите на составување на Посебниот извештај за парични текови:
а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и
девизни),
б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да
се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната
вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.11. Платени трошоци за идни периоди (АВР)
Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски
разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за
разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на
соодветна сметководствена исправа.
Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат
како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за
испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се
пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на
временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. Долгорочни обврски
Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните
институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се
искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.
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Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на денот на
изготвување на Посебниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога
се отплаќаат долгови.
За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари
од три години, друштвото врши нивно приходување.

3.13. Обврски кон добавувачи и останати обврски
Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните
износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни
доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање
им е до 12 месеци.
Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со
вонпроцесно порамнување.

3.14. Обврски по кредити
Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски.
Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека
оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните
кредити (камати).
Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална
вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар
на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат
според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики
се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)
На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни
сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се
утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за
признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на
обврските.
Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат
преку временски разграничувања за идни периоди.
Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се
однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.16. Резервирања
Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како
резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на
надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според
нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот
за било која резервација се признава во посебниот баланс на успех намален за износот на
надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се
дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат
тековните пазарни проценки.

3.17. Неизвесности
Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде
потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во
целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски
извештаи туку само се обелоденуваат.
Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе
биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не
стр. 17 од 35

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи
се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на
приходот е речиси сигурен.

3.18. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по
основ на престанок на работниот однос
Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во
согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се
уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани
со плаќање на овие придонеси.
Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална
отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното
пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека
сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.
Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на
технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни
просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања
за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски
извештаи.

3.19. Капитал
3.19.1. Основна главнина
Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот
регистар при основањето, односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.19.2. Откупени сопствени акции
Акциите кои се издадени од страна на Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како
сопствени (трезорски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како
намалување на капиталот на Друштвото.

3.19.3. Законски резерви
Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а
можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да
издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не
достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10
од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку
резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби
за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.19.4. Ревалоризациони резерви
Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на
нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од
дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположиви за продажба.
Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно
МСС 16.

3.20. Задржана (акумулирана) добивка/загуба
Во деловните книги на друштвото посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а
посебно искажаната загуба од работењето.
Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по Одлука на
друштвото, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.
Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото
не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата со внесување на
дополнителни влогови.
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Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според
одредбите на Законот за трговските друштва.

3.21. Добивка или загуба во тековната година
Добивката или загубата во тековната година во посебниот извештај за финансиската состојба се
искажува по оданочување и тоа како добивка, односно загуба од работењето.

3.22. Наеми
Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од
сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се
евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната
вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема
трансакции кои претставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви
средства.
Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се
задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.
Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во Посебниот извештај за сеопфатна
добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите.
Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за
финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Друштвото во
тековната 2021 година се јавува и како наемодавател и како наемокорисник на такви на средства.

3.23. Приходи од продажба и останати приходи
Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или
кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите
при продажбата.
Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните
услови:
-

на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од
сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
приходите може веродостојно да се измерат;
веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:
-

приходот може веродостојно да се измери;
веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва
со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не
постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.24. Признавање на расходите
Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските
извештаи (МСФИ).
Во политиката за признавање на расходите, друштвото се придржува до следните критериуми:
- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при
што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на
приходите;
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- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш
признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни
економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во посебниот извештај за
финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема
услови да се признае како позиција на активата.
Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени
во посебниот извештај за сеопфатна добивка.

3.25. Приходи од финансирање
Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за сеопфатна
добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или
не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност,
приходи од камати и од курсни разлики.
•
•
•
•

Камати: се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во
предвид фактичкиот пренос на средствата.
Дивиденди: за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на
главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
Курсни разлики: се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
Капитални добивки: се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.26. Расходи од финансирање
Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на посебниот извештај за сеопфатна
добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или
не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.27. Трошоци од позајмици
Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние
кои се капитализирани.
Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на
средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната
вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.28. Данок на добивка
Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на
добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на
помалку искажаните приходи.
Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на
остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.
Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се
пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за
временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските.
Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во
моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се
пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите
оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста
на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно
средство.

3.29. Заработувачка по акција
Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на
основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која
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им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на
годината.

3.30. Промена на сметководствени политики
Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во
период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со
измена или донесување на нови МСС/МСФИ.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се
направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра
презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во
сметководствените политики одлучува Одборот на директори на РЖ Услуги АД Скопје.
Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ
како од секогаш да била применета, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди. Во
таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.
Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава
како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8.
За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени
политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4.
4.1.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење
а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е
изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс
Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски
пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото
нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна
Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова,
Друштвото е изложено на можни флуктуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот
што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени
Друштвото не изложено на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за
продажба бидејќи нема вложувања во хартии од вредност.

4.1.3. Кредитен ризик
Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во
состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така
што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која
би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик
Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити
и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2021 година, Друштвото
не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека
Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност
Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са
своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот
ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите
пристигнати обврски. Друштвото нема вакви проблеми со своето работење.
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4.1.6. Даночен ризик
Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи
и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по
поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години во Друштвото не е
вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола
од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2.

Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање
Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка
и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен
поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа
која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:
Во илјади (000) МКД
Долгорочна задолженост
Долгорочни обврски
Парични средства и парични еквиваленти
Нето обврски
Вкупно капитал и резерви
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот

2021
20.386
16.685
3.701
729.263
0,51%

2020
22.945
3.540
19.405
720.224
2,69%

Во илјади (000) МКД
Вкупна задолженост
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)
Вкупни средства
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства

2021
70.926
800.189
8,86%

2020
71.305
791.530
9%

4.2.2. Ризик од девизни валути
Друштвото влегува во трансакции со странски валути кои произлегуваат од набавки на странски
пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.
Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како
што следи:
Во илјади (000) МКД
Средства
2021
ЕУР
УСД
Други

-

2020
-

Обврски
2021
232
-

2020
173
-

Салдо
2021

2020

(232)
-

(173)
-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на
македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на
средствата и обврските на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи
се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

ЕУР
УСД
Други
Нето ефект

Зголемување за 10%
2021
23
23

2020
17
17

Во илјади (000) МКД
Намалувања за 10%
2021
2020
(23)
(17)
(23)
(17)
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4.2.3. Ризик од промена на каматите
Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и
позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни
каматни стапки. Друштвото користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на
финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:
Во илјади (000) МКД
Посебните финансиски средства
Некаматоносни
Парични средства
Побарувања од купувачи
Дадени аванси
Останати побарувања
Вложувања расположливи за продажба
Вкупно

2021

2020

16.685
339.534
296
191
356.706

3.540
330.748
212
200
334.699

-

-

11.455
5.160
16.615

8.722
4.027
12.749

53.411
-

58.557
-

Каматоносни со променлива каматна стапка
Парични средства на сметки
Дадени депозити во банки
Дадени заеми на поврзани друштва
Вкупно
Финансиски обврски
Некаматоносни
Обврски кон добавувачи
Останати тековни обврски
Вкупно
Каматоносни со фиксна каматна стапка
Обврски по кредити со променлива каматна стапка
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка
Вкупно

Друштвото нема побарувања и обврски со променлива каматна стапка и затоа сензитивната
анализа на зголемување или намалување на каматните стапки не е направена.

4.2.4. Ризик од неликвидност
Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични
средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик
Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање
на своите пристигнати обврски.
Следната табела ја дава рочноста на финансиски средства и обврски на друштвото со состојба на
31 декември тековната година според нивната доспеаност.
Во илјади (000) денари
До 30 дена
Парични средства
Побарувања од купувачи
Побарувања за дадени аванси на
добавувачи
Побарувања од вработени

21.016

Од 31 - 90 Од 91- 365 Од 366 до
дена
дена три години Над 3 години
16.685
2.944
4.698
8.003
10.689

16.685
47.350

-

-

296

-

-

164

-

164

-

-

6

-

21.016

4.698

25.104

10.689

2.944

27
64.522

3.856

903

6.350

346

-

11.688

Обврски за аванси депозити и кауции

-

-

8

-

8

Обврски по земи и кредити

-

-

33.025

20.386

53.411

Останати обврски

-

-

6.059

-

6.052

3.856

903

39.092

20.386

71.159

Останати побарувања
Вкупно средства
Обврски спрема добавувачи во земјата

Вкупно обврски

-

Вкупно

296
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Рочноста на побарувањата од купувачи се однесува на аналитичко конто 120000, без износите на
тужените побарувања.
Што се однесува до рочноста на обврските спрема добавувачи, истата се однесува на конто 22000
– добавувачи во земјата.

БЕЛЕШКА 5.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Структурата на приходи по сегменти е како што следи:
Во илјади (000) МКД
Приходи од продажба

2021

2020

Приходи од наемнини
Приходи од наемнини на деловен простор
Приходи од наем на резервоари

3.433

3.173

280
3.153

280
2.893

194.583
90.357
38
5
18.851
61.623
7.650
1.775
11.879
7
1.965
407
27

160.702
85.625
38
285
13.950
37.822
5.658
1.814
12.044
4
2.972
48
443
-

3
3
-

279
279

44

44

44

44

198.064

164.199

Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата
3 (три) барска индустриска вода
Архивирање
Други услуги
Хигиенска вода
Индустриска мека вода
Надомест за користење на цевоводи
Обезбедување
Обезбедување и ПП заштита
Обука и сервисирање на ПП апарати
ПП заштита и дополнително дежурство
Техничка документација
Телефон
Услуги по записник за водостопанство
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата
Префактурирање за Когел
Продажба на течен нафтен гас
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз
други основи
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти
Вкупно

БЕЛЕШКА 6.

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Во илјади (000) МКД

Останати приходи
Останати приходи од работењето
Вкупно

БЕЛЕШКА 7.

2021
250
250

2020
1.205
1.205

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ
Во илјади (000) МКД

Трошоци за суровини и материјали
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)

2021
1.401

2020
262
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Трошоци за енергија (за производство)
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за
администрација, управа и продажба)
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација,
управа и продажба)
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)
Трошоци за суровини и материјали (за производство)
Вкупно

БЕЛЕШКА 8.

37.814
634

28.189
283

121

120

1.000

774

8

177

2
52.554
93.534

50
39.718
69.573

НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ
Во илјади (000) МКД

Набавна вредност на продадени стоки
Набавна вредност на продадени добра (стоки)
Вкупно

БЕЛЕШКА 9.

2021
-

2020
237
237

УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
Во илјади (000) МКД

Услуги со карактер на материјални трошоци
Комунални услуги
Наем лизинг
Останати услуги
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
Транспортни услуги
Услуги за одржување и заштита
Вкупно

БЕЛЕШКА 10.

2021
537
259
816
648
20
1.415
3.695

2020
525
81
937
660
461
1.525
4.188

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО
Во илјади (000) МКД

Останати трошоци на работењето
Банкарски услуги и трошоци за платен промет
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки
Останати трошоци на работењето
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен
одбор, одбор на директори и управители
Трошоци за осигурување
Трошоци за репрезентација
Трошоци за спонзорства и донации
Вкупно

2021
140
12.031
10.951

2020
142
9.170
16.353

393

320

68
124
23.707

160
195
66
26.406
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БЕЛЕШКА 11.

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ
Во илјади (000) МКД

Трошоци за вработени
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци
Останати трошоци за вработените
Плата и надоместоци на плата бруто (за производство)
Трошоци за осигурување
Вкупно

БЕЛЕШКА 12.

2021
5
242
1.373
37.071
11
38.703

2020
3
319
1.032
37.850
9
39.213

АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА
Во илјади (000) МКД

Амортизација на основни средства
Трошоци за амортизација (за производство)
Вкупно

БЕЛЕШКА 13.

2021
14.974
14.974

2020
18.842
18.842

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА
Во илјади (000) МКД

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања
Вкупно

БЕЛЕШКА 14.

2021
211
211

2020
-

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Во илјади (000) МКД

Останати расходи од работењето
Останати расходи од работењето
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања
Вкупно

БЕЛЕШКА 15.

2021
11.127
11.127

2020
8.816
1.435
10.252

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
Во илјади (000) МКД

Финансиски приходи
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства
Останати финансиски приходи

2021
0
-

2020
2.436
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Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва
Вкупно

БЕЛЕШКА 16.

0

87
2.523

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
Во илјади (000) МКД

Финансиски расходи
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со
неповрзани друштва
Вкупно

БЕЛЕШКА 17.

2021
2.293

2020
6.135

5

7

2.298

6.142

ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ
Во илјади (000) МКД

Добивка/загуба пред оданочување
Добивка пред оданочување
Вкупно

БЕЛЕШКА 18.

2021
10.064
10.064

2020
(6.915)
(6.915)

ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.
Во илјади (000) МКД
Пресметка на данок на добивка
Финансиски резултат од БУ
Непризнати расходи за даночни цели
Даночна основа
Намалување на даночна основа
Даночна основа по намалување
Пресметан данок на добивка (10% х даночна основа)
Намалување на пресметаниот данок на добивка
Пресметан данок по намалување

БЕЛЕШКА 19.

2021
10.064
3.513
13.577
3.317
10.260
1.026
1.026

2020
(6.915)
3.597
(3.318)
-

НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
Во илјади (000) МКД

Нето добивка/загуба
Нето добивка/загуба
Вкупно

БЕЛЕШКА 20.

2021
9.038
9.038

2020
(6.915)
(6.915)

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА
Во илјади (000) МКД
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Вкупна сеопфатна добивка/загуба
Вкупна сеопфатна добивка/загуба
Вкупно

БЕЛЕШКА 21.

2021
9.038
9.038

2020
(6.915)
(6.915)

ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа
на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на
приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.
Во МКД
2021
9.038.377
9.038.377
1.571.668
5,75

Добивка/Загуба по оданочување
Добивка / Загуба за сопствениците
Загуба која припаѓа на имателите на обични акции
Пондериран просечен број на обични акции во оптек
Основна добивка по акција (денари по акција)

БЕЛЕШКА 22.

2020
(6.914.862)
(6.914.862)
1.571.668
(4,40)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство

Гудвил
(Goodwil)

Набавна вредност на основните средства
(состојба на 01.01.2021)
-директни зголемувања
-прекнижувања
-останати зголемувања и намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на основните средства на 31.12.2021
Исправка на основните средства 01.01.2021
-амортизација
-останати зголемувања/намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021
Сегашна вредност на 31.12.2021

Вид на основно средство

Во илјади (000) МКД
Концесии,
патенти,
лиценци,
Вкупно
трговски и
услужни
марки

9.353

179

9.531

-

-

-

9.353

179
179
179
0

9.531
179
179
9.353

9.353

Гудвил
(Goodwil)

Во илјади (000) МКД
Концесии,
патенти,
лиценци,
Вкупно
трговски и
услужни
марки
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Набавна вредност на нематеријални средства
9.353
(состојба на 01.01.2020)
-директни зголемувања
-прекнижувања
-останати зголемувања и намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на нематеријални средства на
9.353
31.12.2020
Исправка на нематеријални средства 01.01.2020
-амортизација
-останати зголемувања/намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на исправката на нематеријалните средства 31.12.2020
Сегашна вредност на 31.12.2020
9.353

179

9.531

-

-

-

-

179

9.531

179
179
0

179
179
9.353

Друштвото има вложување во Когел Стил ДОО Скопје. Гудвилот е добиен преку заплена на удел
на Енергоуслуги и Гас & Електрисити ДОО Скопје во деловна комбинација, а според проценка на овластен
проценител во постапката на извршување преку извршител Томашевски.
Номиналната главнина на Когел Стил ДОО изнесува 308 илјади денари. Вредноста на друштвото
Когел Стил ДОО согласно извршената проценка направена од овластен проценител изнесува 19.013
илјади денари. РЖ Услуги во основната главнина на Когел ДОО Скопје учествува со 75% и затоа износот
9.352 илјади денари (разликата помеѓу проценетата незатворена вредност во износ од 9.583 илјади
денари и 75% од главнината на друштвото 231 илјади денари) претставува гудвил.

БЕЛЕШКА 23.

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство

Набавна вредност на
основните средства
(состојба на 01.01.2021)
-директни зголемувања
-прекнижувања
-останати зголемувања и
намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на основните
средства на 31.12.2021
Исправка на основните
средства 01.01.2021
-амортизација
-останати
зголемувања/намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на исправката на
основните средства
31.12.2021
Сегашна вредност на
31.12.2021

Алат, погонски и
канцелариски
Биолошки Градежни
инвентар, мебел
Земјишта
средства
објекти
и транспортни
средства

Материјални
средства во
подготовка

Останати
Постројки
материјални
и опрема
средства

Вкупно

23.850

11

209.910

138.083

-

1.423

621.514

994.791

-

-

1.303

-

1.149

-

2.814

5.265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.850

11

211.213

138.083

1.149

1.423

624.328

1.000.056

22.398

-

36.031

-

-

-

532.969

591.398

461

-

5.290

-

-

-

9.223

14.974

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.860

-

41.321

-

-

-

542.192

606.372

990

11

169.892

138.083

1.149

1.423

82.136

393.684

Во илјади (000) МКД
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Вид на основно средство
Набавна вредност на основните
средства (состојба на 01.01.2020)
-директни зголемувања
-прекнижувања
-останати зголемувања и намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на основните средства на
31.12.2020
Исправка на основните средства
01.01.2020
-амортизација
-останати зголемувања/намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на исправката на основните
средства 31.12.2020
Сегашна вредност на 31.12.2020

Градежни
објекти

Земјишта

Материјални
средства во
подготовка

Останати
материјални
средства

Постројки и
опрема

Вкупно

204.184

138.083

5.726

-

1.998

-

642.225

986.490

1.257

-

-1.998
-

-

5.020
-1.705
-

12.003
-3.703
-

209.910

138.083

-

1.257

645.540

994.790

30.894

-

-

-

543.367

574.261

5.136
-

-

-

-

13.706
-1.705
-

18.842
-1.705
-

36.030

-

-

-

555.368

591.398

173.880

138.083

-

1.257

90.172

403.392

За евидентираното земјиште во износ од 138.083 илјади денари, Друштвото не поседува доказ за
сопственост, туку истото му е дадено со право на користење од страна на Република Северна Македонија.
Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која до 31.12.2021 година не е
завршена.
Во тековната 2021 година Друштвото има нови набавки на основни средства во вкупен износ од
5.265 илјади денари, а дел од нив се однесуваат на следното:
-

Опрема за станица пропан бутан во износ од 578 илјади денари;
Опрема за телекомуникации во износ од 759 илјади денари;
Материјални средства за инсталација на цевковод за природен гас во износ од 741 илјада
денари;
Инд. Водовод за 3 (три) барска вода М.М. бр.126 во износ од 792 илјади денари;
Опрема за пумпи во износ од 866 илјади денари;

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на
неговите активности. Значаен дел од материјалните средства дадени се како хипотеки при што истите
аналитички се наведени во Белешка 31.1.

БЕЛЕШКА 24.

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во илјади (000) МКД

Долгорочни финансиски средства
Вложувања во подружница
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва
(учество во заеднички вложувања)
Когел Стил ДОО Скопје
Вкупно

2021
360
360

2020
360
360

231

231

231
591

231
591

Долгорочните финансиски средства се однесуваат на вложувања во погоре наведените субјекти
кои преставуваат поврзани друштва со РЖ Услуги. Имено, со вложувањето во ДООЕЛ Енерго Услуги
Скопје во износ од 360 илјади денари, РЖ Услуги станува доминантен и единствен сопственик на
друштвото. Вложувањето во износ од 231 илјади денари во Когел Стил ДОО Скопје е вложување кое е
добиено преку заплена на удели во Енерго Услуги и Гас & Електрисити ДОО Скопје а според проценка на
овластен проценител во постапка на извршување преку извршител Томашевски. РЖ Услуги во капиталот
на ова друштво (Когел Стил ДОО) учествува со 75%.
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БЕЛЕШКА 25.

ЗАЛИХИ
Во илјади (000) МКД

Залихи
Залиха на суровини и материјали
Залиха на резервни делови
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми
Стоки
Вкупно

2021
4.006
3.363
638
537
8.545

2020
3.298
3.444
617
524
7.883

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар и автогумите се водат по
просечна цена, а трговските стоки се водат по продажна цена.

БЕЛЕШКА 26.

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА
Во илјади (000) МКД

Краткорочни побарувања
Побарување од поврзани субјекти
Побарувања од купувачи
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од камати (договорни и казнени)
Спорни и сомнителни побарувања
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата
Побарувања од државата
Данок на додадена вредност
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и
данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)
Побарување од вработени
Останати побарувања од вработените
Останати побарувања
Краткорочни финансиски средства
АВР
Однапред платени трошоци
Вкупно

2021
71.508
268.026
47.350
51.418
170.304
(1.047)
296
296
21
9

2020
71.581
259.167
38.492
51.418
170.304
(1.047)
212
212
30
9

13

22

164
164
6
31.310
31.310
371.331

164
164
6
35.612
35.612
366.771

Побарувањата од поврзаните субјекти изнесуваат 71.508 илјади денари. Од овие побарувања 13
илјади денари се од продажба на добра и услуги, 35.537 илјади денари се однесуваат на побарувања по
однос на позајмици, 12.985 илјади денари се однесуваат на камати по однос на позајмици, 4.313 илјади
денари се однесуваат на дадени аванси а останатите 18.660 илјади денари се тужени побарувања од
поврзани друштва.
Побарувањата од купувачите во земјата изнесуваат 268.026 илјади денари од кои на:
- побарувања за извршени услуги отпаѓа износ од 47.350 илјади денари,
- на тужени побарувања од купувачите отпаѓа износ од 169.258 илјади денари,
- на тужени побарувања - камати износ од 51.418 илјади денари.
Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите на конто 12000 со положба
на 31.12.2021 година без тужените побарувања е како што следи:
Во илјади (000) МКД
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Побарувања од купувачи конто 120000
Недоспеани
Од 0-30 дена
Од 31-90 дена
Од 91-365
Од 366 до 3 години
Над три години
Вкупно

2021

2020

21.016
4.698
8.003
10.689
2.944
47.350

19.638
4.667
14.187
38.492

Сегашните активни временски разграничувања се во вкупен износ од 31.310 илјади денари и се
однесуваат на однапред пресметани трошоци спрема физичко лице (главница во износ од 30.959 илјади
денари и 351 илјада денари – камата).
Првичното извршно решение е заведено под бр. 996/2019 според кое решение Друштвото за
трговија со гас и електрична енергија ГАС $ Eлектрисити ДОО Скопје и РЖ Услуги АД Скопје се
задолжуваaт на доверителот Ѓорѓе Качурков да му го исплатат износ од 31.160 илјади денари на име
главница и камата во износ од 4.452 илјади денари. Ваквата обврска е настаната врз основа на преземање
на обврска на лицето спрема Комерцијална банка АД врз основа на Договор за отстапување на дел од
побарување од 16.11.2018 година склучен меѓу отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе
Качурков.

БЕЛЕШКА 27.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Во илјади (000) МКД

Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства на трансакциски сметки во денари
Девизни сметки
Парични средства во благајна
Издвоени парични средства и акредитиви
Останати парични средства
Вкупно

2021
16.652
34
0
16.685

2020
3.529
10
0
3.540

Од Извештајот за паричните текови за 2021 и 2020 година можи да се види дека Друштвото има:
Во илјади (000) МКД
Паричен тек
Паричен тек од оперативни активности
Паричен тек од инвестициски активности
Паричен тек од финансиски активности
Нето пораст/намалување на готовината:

БЕЛЕШКА 28.

2021
20.971
(5.265)
(2.559)
13.146

2020
(19.228)
(10.005)
22.945
(6.288)

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
Во илјади (000) МКД

Главнина и резерви
Основна главнина запишан и уплатен капитал
Сопствени акции и удели
Ревалоризациска резерва
Резерви
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години
Добивка од тековната година

2021
505.704
(11.502)
207.805
15.415
2.802
9.038

2020
505.704
(11.502)
207.805
22.329
2.802
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Загуба за тековната година
Вкупно

729.263

(6.915)
720.224

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за
хартии од вредност со состојба на 31 декември 2021 година е следната:

Ред.
број
1

Акционери

Број на
обични акции

Акционери
Вкупно ЕУР:

1.571.668
1.571.668

Вредност на 1
акција
(5,11 ЕУР)
8.031.223,48
8.031.223,48

% на учество
во основната
главнина
100,00
100,00

Вкупниот број на акции на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е 1.571.668 со номинална вредност на една
акција од 5,11 евра. Бројот на иматели е 2.915, а бројот на сопственички позиции е 2.937.
Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар
на РСМ изнесува 8.031.223,48 ЕУР.
Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во посебните финансиски
извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 29.

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Во илјади (000) МКД

Долгорочни обврски
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство
Вкупно

2021
20.386
20.386

2020
22.945
22.945

Долгорочните обврски по кредити во износ од 20.386 илјади денaри се всушност обврски спрема
физичко лице за преземен кредит од Еуростандард банка.

БЕЛЕШКА 30.

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
Во илјади (000) МКД

Тековни обврски
Обврски од поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи
Обврски спрема добавувачи во земјата
Обврски спрема добавувачи од странство
Обврски за примени аванси, депозити и кауции
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата
Обврски спрема вработени
Тековни даночни обврски
Обврски по заеми и кредити
Останати краткорочни обврски
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен
одбор, одбор на директори и управители
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица
Вкупно

2021
(0)
11.455
11.688
(232)
8
1.000
2.027
3.025
33.025
-

2020
440
8.282
8.455
(173)
972
1.982
1.073
35.612
-

-

-

50.540

48.361
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Белешки кон посебните финансиски извештаи

Анализата на старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата на конто 22000добавували во земјата со положба на 31.12.2021 година е како што следи:
Во илјади (000) МКД
Обврски спрема добавувачи конто 220000
Недоспеани
Од 0-30 дена
Од 31-90 дена
Од 91-365
Од 366 до 3 години
Над три години
Вкупно

2021

2020

3.856

903
6.350
346
11.688

857

8.455

Краткорочните обврски по заеми и кредити во износ од 33.025 илјади денари се однесуваат на
обврски спрема физичко лице и тоа по основ на:
- главница во износ од 31.160 илјади денари врз основа на извршно решение бр. 996/2019 според
кое решение Друштвото за трговија со гас и електрична енергија ГАС $ Eлектрисити ДОО Скопје и РЖ
Услуги АД Скопје се задолжуваат на доверителот Ѓорѓе Качурков да му го исплатат наведениот износ.
Ваквата обврска е настаната врз основа на преземање на обврска на лицето спрема Комерцијална банка
АД врз основа на Договор за отстапување на дел од побарување од 16.11.2018 година склучено меѓу
отстапувачот Комерцијална банка и примачот Ѓорѓе Качурков.
- и камата во износ од 4.452 илјади денари врз основа на истото извршно решение (996/2019)

БЕЛЕШКА 31.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

31.1. Хипотеки
Друштвото има дадено свој имот под хипотека како обезбедување на плаќања спрема
Комерцијална банка, која хипотека со склучување на Договорот за отстапување на дел од побарувањата
склучен на 29.10.2018 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Ѓорѓе Качурков му е отстапена на
примачот на побарувањата Ѓорѓе Качурков. Имено Друштвото го има ставено под хипотека имот (згради)
со вкупна површина од 5.282 м2 според Имотен лист 5272 КО Гази Баба. Всушност хипотеката се однесува
на:
-

зграда 3 ПР-77м2 изградена на КП 2206/1,

-

зграда 1 ПО-56м2, ПР-56м2, кат 1-56м2 изградена на КП 2211,

-

зграда 5ПР-39м2 изградена на КП 2211,

-

зграда 1ПО-448м2 изградена на КП 2213,

-

зграда 1 ПР-860м2, кат 1-860м2, кат 2-219м2 изградена на КП 2218,

-

зграда 2 ПО-368м2, ПР-368м2 изградена на КП 2218,

-

зграда 3 ПР-103м2 изградена на КП2256/1

31.2. Судски спорови
Друштвото се јавува како тужител во 27 судски постапки кои произлегуваат од редовното
работење во вкупен износ од 429.928 илјади денари. Имено, тужени се побарувањата од купувачите и
побарувања за дадени заеми на поврзани субјекти. Против друштвото се водат седум судски постапки за
неизмирени обврски кон доверители во вкупен износ од 12.170 илјади денари.

31.3. Гаранции
Во текот на 2021 година Друштвото не користи банкарски гаранции.
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3axoxcxa o6epcxa 3a cocraByBalbe Ha Fogrr.ura cMerxa r Fo4rulex rseeurraj sa pa6orerero
Bo coruracHocr co oApeA6rre og 3Tfl
qreH
Bo cornacuocr co
476, c;raa 4 o4 3axoxor 3a rproBcKt4 ApyturBa l-o4ruHara cMerKa xoja ja
H3rorByBaar flpyLureara BKflyt]yBa lzlseeu:raj sa $uHaHcucxara cocroj6a, lzlseeuraj sa ceonearH a go6nixa'u

o6jacuyeavxr 6eneuxyr.

I-ogltluHara cMerKa r QrHaucrcxure h3Beurra[ Koil ce oAHecyBaar Ha ficra AefloBHa roAuHa I Kor ce
noArorBeHr Bo cornacHocr co oApeA6ure sa 3axouor h nponhc[Te 3a cMerKoBogcreo rpe6a
Aa coApxar
HAeHT[t{Hl4 noAaroqr,l sa cocroj6ara Ha cpeAcraara, o6epcKr4Te, nplxoA[Te, pacxoAxre, rflaBHilHara
ocrBapeHara Ao6uexa oAHocHo sary6a ua,Qpylureoro 3a AenoBHara roAilHa.
Bo cornacxocr co qfleH 477 qaa 6 og 3axonor 3a rproBcKt4 ApyturBa, opranor Ha ynpaByBaFbe Ha
,Qpytureoro, norpaj ro4ruHara cMerKa, oAHocHo QrHaucncxnre [3Beurah e AonxeH no 3aBpuyBarse ua cexoja
AerloBHa ro.qhHa Aa l43rorB14 r ly'eeeu:raj sa pa6oreruero Ha fipyLurBoro 3a nperxoAHara ro4[Ha co coApx[Ha
onpeAeneHa Bo qfleH 384 craa 7 oA 3TA.
14

Bo cornacuocr co llpaernHuKor sa Qoprraara h co.qpxr4Hara Ha roAilr.uHara cMerKa, vcrara ce cocror4
og ly'seeLuraj sa QrHaucrcrara cocroj6a, lzlseeuraj sa ceonQarHa,qo6uexa r o6jacHyea,rrn 6eneulr<u.

Pasnrru Bo Haqt,tHor Ha npe3eHTilpaFbe Ha craBKhre eo o6pacqrare Ha l-ogrurxara cMerKa h craBKr4Te
ao QrxaHcrcKhre hsBeturah noArorBeHI cnopeA [lpaarnHrxor 3a BoAeFbe Ha cMerKoBoAcrBo He ce nojaeyaaar.
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Годишна сметка
•
•

Посебен извештај за финансиската состојба
Посебен извештај за сеопфатна добивка

Додаток 2
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EMEC:05180694
l-.lenocuo rrvre: Pypnraqr u xene3apHhqa YCflYl-tzl aKqhoHepcKo ApyrurBo-CKonje

Bng ua pa6ora: 450
Tnn la roprula cMerKa: l-o4uu.rra
Tran Ha

poryrireur: l-ognuxa

llrcra xa npilKaqeHil

AoKyMeHrr:
O6jacHyeavxra 6eneuxyr tA Apytvt npillo3r4

cMerKa
cMerKa

Oruascucxr il3Beurah

fopvua:2021

Ernaxc

Ha

cocroj6a
[4cnpaexa

Osxaxa aa

AOn

unt4c

Epyro sa

HA

TCKOBHA

BpeAHOCTa
3A TEKOBHA

roAhHa

roAxHa

AfihBA: A.HETEKOBHI4 CPEECTBA
(002+009+020+021+031)

1
-

--

-)

- - l.HEMATEPI,IJAnHh CPEICTBA

3

- - lzlsgaroqu 3a pa3Boj

5

- - l-ypeun

o
-

- - il. MATEPT4JAnHh CPEACTBA

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

403.626,813,00

473.335.627,00

9.3s2.536,00

9.352.536,00

0,00
9.352.536,00

9.352.536,00

(0i0+013+014+015+0'16+017+o1B+019)

393.683.683,00

403.392.497,00

10

--Hegsuxnocrt/t(011+012)

307.975.127,00

311.962.617,00

11

-

138.082.781,00

138.082.781,00

L2

--l-pagexuuo6jerla

169.892.346,00

173.879.836,00

13

-- l-locrpojru il onpeMa

83.392.717,00

89.801.61s,00

15

;-#Xl

1.155.766,00

1.616.841,00

- 3eujrure

noroHcKn u KaHqenaphcKt4 r4HBeHrap

18

- - MarepujanHu cpeAcrBa Bo noAroroBKa

19

- - Ocranaru uarepnjanuu cpeAcrBa

)1

- - tv.

22

-

Zg

- - Bnoxysarsa Bo npilApyxeHr4 ApyrurBa il
ygecTBa Bo 3aeAHnqKu BnoxyBaFba

?6

-

loflTopoLlHt/ ot4HAHCt4CKtA
CPEECTBA (022+023+024+025+026+030)
- Bnoxyearua Bo noApyxHr4t-14

- 6. TEKOBHI4 CPEECTBA
(037+045+052+059)
l. SAn ilxh (038+039+040 +041 +042+043)

37

38

- - 3anuxu Ha cypoBr4Hrr n

39

- - 3anuxvl Ha pe3epBHt4 AenoBr4, crreH

42

- - 3anuxu Ha rproBcKh croKh

45

-

uHBeHTap,

uareprjanlr

aMoanaxa h aBToryMrl

- III. KPATKOPOqHh NOEAPYBAI-bA
(046+047+048+049+050+051 )
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1.148,649,00
11.424,00

tt.424,00

590.594,00

590.594,00

359.600,00

359.600,00

230.994,00

230.994,00

365.251.469,00

342.582.186,00

8.545.139,00

7,883,259,00

4.006.441,00

3.298.379,00

4.001.971,00

4.060.817,00

536.727,00

524.063,00

340.020.908,00

331.159.41 1,00
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46
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- - [.lo6apyeaua oA noBp3aHu ApyturBa

259.166.819,00

,,e,
49

- - Ilo6apyeaua 3a AaAeHu aBaHcil Ha

2t1.532,00

AO6aByBaqu

llo6apyeaua oA ApxaBara no ocHoB Ha

--

AaHoLlt4,

50
51

- - flo6apyeaua o4 ePa6oreuure

r:'

- - V. NAPNL{HI4 CPEECTBA N NAPhLIHh

60

--llapuvHucpeAcrBa

62
or
65

30.399,00

nprAoHecil, qapuHar aKllh3l4 h 3a

ocraHaru EaBaqKx KoH ApxaBara (npernnaru)
164.000,00
5.756,00

Ocranarr KparKopoqH[ no6apyearua

--

3.539.5 16,00

EKBI/BMEHTI4 (ooo+oo1)

vl. nIATEHI4

--

3.539.516,00

TPOtUOql4 3A l4EHl4TE

nEPhOEh h nPECMETAHh nPhXOAt4

31.3L0.424,00

35.611.853,00

(ABP)
- - BKYflHA AKThBA: CPEACTBA

791.529.666,00

(oo1+035+036+044+oo2)

nACilBA : A. I-IIABHt4HA 14 PE3EPB[/
(066+067-068-069+070+071+O75-076+077078)

--
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505.703.793,00

68
'v

--

lll. concrBEHt/ Al(qht/ (-)

--

v. PEBAnOPh3AI-IL1CKA PE3EPBA t/
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--

72

--3axoucxttPe3ePBr4

75

--

77

-

7a
81

--

vl.

PESEPBVI (072+073+074)

vll

L5.4t4.572,00

22.329.434,00

15.4t4.572,00

22.329.434,00
2.802.717,00

AKvMvrlr4PAHA AOEI,4BKA

- rx. loEhBKA 34 EEnOBHATA TOAhHA

x. 3ATyEA 3A IEflOBHATA

6.914.862,00

TOAI4HA

71.305.543,00

- - 6. OEBPCKTl (082+085+095)

nonto'oqHil

oEBPcKh (oa 086 so

Bs

orll

90

- - O6aPcxn no 3aeMH h KPeAr4rh

96

11.501.612,00

207.805.1 53,00

KoMnoHEHTkl HAooTAHATA
cEonoATHA EO6hBKA

7L

9s

11.501.612,00

,ol]'

*tot*oPot'{Hl4

22.945.000,00
22.945.000,00

oEBPCKLI (oA 0e6 ao

48.360.543,00
439.562,00

- - O6apcxr cnpeMa noBp3aHh ApyturBa

8.282.296,00

98
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100
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101
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104

--

v
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971.881,00
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l,,r,rr,B:53

Floguecyaarue l-oAr,rr.rnr Cruexu npexy Be6 - l-.[enrpaneH Perrcrap

AM

go6nera

ra Peny6nrra CeeepHa Maxe4orrja

252

--

,EE
'Jr

- - HETO EO6i/BKA 3A IEflOBHATA TOEilHA (2s0-

,E6

- - HETO

257

- - npoceqeH 6poj Ha apa6orern Bp3 ocHoBa Ha qacoBr4
xa pa6ora Bo npecMerKoBHhor nepuoA (eo anconyren
ueuoc)

90,00

258

- - Spoj Ha Mecequ ua pa6orerse (eo anconyreu usuoc)

12,00

259

- - AOEhBKAJ3ATEA 34 nEPhOA

260

- - Ao6hera xoja uv nprnaia Ha HMareflhre Ha aKllrr4
Ha MaThqHoTo EpyruTBo

fiauor

Ha

1.025.978,00

2s2+2sg-2s4)

3Ary54 3A IEflOBHATA TOEhHA
(251+252-253+254)

6.914.862,00

6.914.862,00

288
,or

;#uui?:jnQarua

4o6urera 3a roAuHara (26e+286)

- - Bxynna ceonSarxa eary6a oa roAilHara (270+287)

6.914.862,00

unn (270-286) unu (287-269)

fipxaexa eBhAeHqr4ja
hcnpaexa
Osxaxa sa

AOn

unhc

Epyro sa

HA

TEKOBHA

BpeAHOcra

roAuHa

3A TCKOBHA

flperxogHa
roAuHa

ro.quHa

609

--

clt
orl

- - Ceraulna BpegHocr Ha craHoBt4 t4
crau6euur srpagr (< ranra = AOll 012 oA EC)

612

- - Cerau:ua BpeAHocr Ha rpagexHu o6jexla
oA Br4coKorpa46a xon ce Kopt4crar 3a
Bprxerue 4ejnocr (< mnn = AOn 012 oa EC)

3evjrura

- - O6epcrca no 3aeMu

634

640

,1 Kpe4hrr4

llprxo4r og npogax6a

(AOl-1 641+

6v)

Ha croKt4

(.

..tL1

- - flpuxo4n o4 npo4ax6a Ha croKr4

R^)

- - flpr,rxo4u o4 npogax6a Ha ycnyru (< vnu =
AOI-1202 oa EY)

nnn =

AOll 202 oa 5Y)

oA HaeMHhHa (< unn

;?r#to'

551

l;?";?,ilur#io'o4

668

;ilt="^'3H1'.1?XL'il"

67i.

;;5::Tlirucru

78.802,00

89.073,00

t69.8t4.t47,00

173.790.762,00

53.4L0.424,00

58.556.853,00

34.926.084,00

27.052.359,00

t6.075.422,00

13.102.576,00

18.850.662,00

t3.949.783,00

3.433.025,00

3.217.506,00

249.611,00

1.205.469,00

7.775.797,00

1.578.466,00

168.590,00

149.353,00

('

)

Aycnyrh

AOn 642) (. qnu = AOI-1 202 og

647

138.082.781,00

3eMeHh oA

ue$ruancucxr4 TproBcKH Apyr.urBa Bo
npilBaTHa h.ApxaBHa concTBeHocT v JaBHh
npenpujarurja eo seujara(< unu =AOfl
086+AOn 087+AOn 088+AOn 089+AOn
090+AOn 096+AOn 104+AOn 107 O! 5C)
--

138,082,781,00

= AOn 202

pa6oreuero (< unu
u n,'arepnjanr (<

uarepujanr (< unu = Aorl
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CeBepHa MaKcAUHnlo
Llenrpaneu Perucrap na Peny6nrra

npexy Be6
llognecyaarue l-oAur'uuur Cruerxu
ra o6yaxu (<
- - YHraQoprrara-3aururHa o6nera
6Y)
o4
I
2{
nnu = AO['l

53AM
673

I

qucrelbe
- - Mareprajan 3a

465.063,00

(<

r ogpxyeare

62.021,00
37.718.083,00

50.672.297,00

28.085.837,00

37.682.0t7,00
(<
llorpoulenu eHeprercKt4 ropr'rea unu

--

677

Aofl

=

365.213,00

105.125,00

2b8 oa 6Y)

678

14- - IlorpoLuenu pe3epBHt4 AeloBl'l
^,
(<
r'rnra
= AOfl
r'aareptrjanu 3a oApxyBabe

680

(< nnn =
- - ToaHcnopruu ycflyru eo seujara
6y)
oA
AOn 211

682

- - nTT vcnvrr4 Bo serajara
oa EV)

774.376,00

762.345,00

208 os 5Y)

('

rnu = AOn 21'l

AOI I
- - Haeuuunra 3a onpeMa (< unu =

6a7

460.674,00

20.555,00

659.806,00

647.956,00

z1'l

l

80.684,00

259.131,00

oa 5Y)

692

- - HaAoti,tecroqu 3a ornpeMHuua
('unn = AOn 217
3aMhHyBarbe eo neusrja

lll-

168.610,00

os 5V)
(< unl4 = AUI
- - Peroec 3a roAI4ueH oprraop

695

I

1.030.887,00

217 oa6y)

('unr

169,899,00

= AOI-I 217 og 5Y)

6q6

--

699

(< unu
- - [HeeHhLlt4 sa cnyx6eura naryaarsa
oa
zrz
Aon
)
=

5.100,00

- - lDoLuouvl 3a opraHvl3hpaH npeBo3 Eo
217 oa 5Y)
Pa6ora ('tanu = Aol-l

t4 oA

7o5

158.600,00

l]ouourn

5

PenoeseHraLltlia (<

ranur

= AOI-I 2't2 oA EY)

123.843,00
68.157,00

140.210,00

Bp3 ocHoBa
- - I'lpoceqeu 6poj na epa6oreun
MeceL\or
Ha
rpajor
Ha cocroj6ara na

722

Grpyrrypa

90 00
B3,oo

Ha nphxoAh no AeiHocrh

hcnpaexa
HA

Osxaxa

sa

AOn

BpeAHocra

Onrc

3A TCKOBHA

llperxogna
roiqhHa

roAhHa

2293

36.00 - Co6raParue' o6Pa6orra
*ta6gYearce co BoAa

m

23A7

MoropHh
47.30 - Tprosraja Ha Mano co
ropl4Ba 14 Ma3uBa eo cnequjanusupaHu

2422

- 49.50 - Lleaoeogeu rpaHcnopr

-

151.980.437,00

2460,3,1#;f,7XliliHaxuqaHil
- 64.

AejH
Qon

45.890,00
Kr.

5/6

Ha rcrrvu'rrrNo
npery Be6 - l-leutpanex Perrcrap
[lopuecyeaue Fogrruun Cr'aerru

'17122, 8 53 AM

co
- 68.20 - l4sqaaarue il ynpaByBaFbe
(nrasranr) "^"'*"'
"i"",,"1:ii"^:.
",ii"i
."*", ,-ioA 3aKYnYll,llX.l

v""-r"I

11.127.659,00

Jn

noMotllHh
- 82.99 - OcraHarm AenoBHt4
geiHocrn, HecnoMHarh Ha Apyro

V.rV*",

2552

84.24 - Pa6orvt Ha iaBHt4or PeA
6es6eguocra

-

Yl

llotnruraxo oA:
Maja Nikolova

o,D

uino Qsig CA G2'

1,,'3?l#;:1,7,:-,,"
ng Qsig CA G2

cMerKa ce
noAaTol-l[Te Bo roAhtlJHaTa
KpvlBhqHa oAroBopHocT, AeKa
h
r,aarepnjanua
Llsjaeyeariir, noA MopanHa,

FoAaroqrre

xoja
Bo nocranKa Ha AocraByBarue,
oA roAhrlHaTa cMerKa ce

ToLtHLl

ABV'crAHV'r^

oA crpaHa
re saepLura co oAnyKa (ogo6pyaarse/op6raearse)

ua l-leHrPanuuor PerucraP'
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Додаток 3

-i

.:.i:z';vt

ycIyrt4"

T1

XEJIE3APHI'II-\'\

Akulr,ronePcko'E'PYturBo

Ep

E-r o n.l

e

U3BEUTAI

sa padome,be 3o flepuod janyapu

- dexeuepu

2027 zoduHa

Bo 4enoauara 2O2t ro4. PIK ycnyfl4 Afl Cxonje nMa ocrBapeHo BKynHo nphxoAh oA
L98.313.238,00 4enaph oA Koh nphxoAilre ocrBapeHh oA ocHoBHrre ,qejnocrh Ha ApylurBoro
(npo4ax6a Ha croKH n ycnyru) h3HecyBaar 198.063.624,00 AeH. Ocranarrre nphxoAl,r
r3HecyBaar 249.6!L,OO AeHaph. Bxynxo ocrBapeHhre oneparhBHh nprxoAr o4 198.063.624,00
AeHaph n2O2! roAhHa npercraByBaar 3ro.neMyBalbe onL7.605% Bo oAHoc Ha ocrBapeHhre
oneparrBHV npAxoAV ao 2O2O roAhHa (164.198.953,00 4eHapra).

AUCrPUsyqUtA HA XUTUEHCKA BOAA U OABEAyBA|+E
HAyP6AHU OT1MHU BOAU

nPou3BoAcTBO, PEqUPKynAqUIA
O5

U

TEPMUqKA

PAdOTKA HA TEX HONO W KU

HAAOM. 3A KOpUCTEtbE HA qEBOBOAHA MPEIKA 3A
1PEHOC HATEXHU.|.TACOBU U 1PUPOAEH rAC

ycnyru 3A o6E35EA. HA UMOT U

1POTUB1OIKAPHA

3AUTUTA
T En E KO

MyH U KAqU CKU ycnyrw

3AKvn HA AEnOBEH 1POCTOP

U

PE3PEBOAPU 3A

cKnAAt4PAtbE HATHr

ocTAHATn

yunyru

1PoANKSA HATE.IEH HAOTEH rAC

13.943.783,00

18.850.662,00

123.447.096,00

151.980.437,00

5.657.510,00

7.694.634,00

16.829.845,00

15.681.256,00

432.800,000

406.978,00

2.883.667,00

3.449.657,OO

725.201,O0

0

279,O51,00

0

154.198.953,00

BKYNHO

198,053.624,00

Bo 4enor Ha ycnyrhre co Koh cMe AhpeKTHo noBp3aHh co'pa6orerue Ha noroHhre Bo
Hauero norecHo onKpyxyBarbe, nphxoAhre oA gracrpra6yr-1nja aa xhrheHcKa BoAa ce 3roneMeHh
za 26,0300/o Bo oAHoc aa 2O2O roAAHa, nphxoAhre oA npoh3BoAcrBo, TepM[qKa o6pa6orxa r
peqhpKynaqrja Ha rexHonouKrl Bo4vt ce 3roreMeHh 3a L8,774% Bo oAHoc aa 2020 roqn+a n
nphxoAhre oA HaAoMecroKor 3a Kophcrelbe Ha qeBoBoAHara Mpexa ce 3ro.neMeHh 3a 26,474%
Bo oAHoc

na2020 roAhHa.

3roneMexror o6enn xa pa6ora
Ha noroHilTe Bo norecHoro onKpyxyBaFbe co Koh 14MaMe KoHrl4HyxpaHa AenoBHa copa6orxa.
Kaj npraxo4rare 3roneMyBaFbero eo 2O2L Bo oAHoc aa 2O2O, ce

Ao/rxr

Ha

crpaHa 1 o4 5

Haj ocranarhre nphxoAA oAocHoBHr,rre 4ejHocrra Ha ApyturBoro vrja peanh3aLlhja He e
Bo AhpeKTHa noBp3aHocr co norpe6rre na npoh3BoAHhre npoqech Ha noroHhre co Ko14 hMaMe
KoHTr4Hyt4paHa copa6orKa, eBhAeHrHo e HaManyBaFbe xaj o6ea6eAyBaFbe h flfl saurhra oA 7,3yo,

3roneMyBabe hMa xaj aaxyn Ha
ua TH[, nopaAh
AenoBeH npocrop op, !6,407%. Bo 2O2L HeMa npt4xoAh 3a npo4ax6ara
peKoHcTpyKr-paja xa o6jexyre 3a npheM r npo4ax6a Ha re''{eH naQreH rac '
HaManyBaFbe xaj reneKoMyHhKaqmcKhre

ycnyrl

opr 6,345%,

Ocmonamu npuxodu
Bo ocrauarA npvxoryA HajroneM Aen e nphxoAr4 no PeueHrja aa npncunHo h3BptuyBalbe
t4 Haulara Ha cyAcKh rpotxot-ll4 . Kaj QruaHchcKhre nphxoAl4 taMa HaMaryBabe Bo oAHoc Ha

2020 ro4uxa.

o CTAHATU

H ECn O

M H AT U n

249.611,,00

P UXOAU

nPuxoAu oA KAMATU
249.6L1,,OO

BKYNHO

B

Kyn HU n P UXOAU

p

n

E PAT t4B H

198,063.624,00

U)

16.505.302,00

NPOCE'IEH MECE'IEH NPUXOA

2020

90

2.472,t3eapa

2021.

82

3)262,62 eepa

BxynHrre pacxoAl4 eo 2O2L roArHa h3HecyBaar 188,313,238,004en.
Pacxo4rre Koh ce HanpaBeHh 3a pearr3ar4raja xa ocHoBHhre gejnocrr
186.Otg.7

7

4,00 4e

uaP

Ha

ApyturBoro t43HecyBaar

r.

Cmpyxmypa Ha pdcxodu
crpaHa 2 op,5

u
noTPOtttEHt4, MATEPt4tAnn, PE3EPBHU AEnoBn

3.403.832,00

4.388.097,00

28.451.050,00

37.8L4.L43,0O

37.718.083,00

50.672.297,0O

659,806,00

647.956,00

1.525.355,00

1.952.011,00

1.8.841.568,00

t4.974.240,O0

37.850.359,00

37.071.370,00

1.670.191,00

1.6L5.040,00

3.230,00

5.100,00

1.435.438,00

2.253.732,OO

194.685,00

123.843,00

14t.797,OO

140.210,00

1.815.405,00

2.797.236,00

CNTEH NHBEHTAP

NOTPOITIEHA EHEPTUIA U
n 5EH3,4H)
ironnrrc*o, EnEKTP,4',HA, HAorA

TOPUBO

cHAEAvBAt'bE co BoAA
T E nE

KO

Mv Hn KA||UCKU vcnv

oAiltlvBA'bE

ru

HA OqPEMA t4 odtEKTU

AMOPTH3AqUtA
SPWO NNATA3A BPAdOTEHU

tcrouu na apasoftnu no
AHEBHU\t
H

KOnEKTUBEH

t4 1ATHU TPOWOqU

EMATEPl4JM

H 14

TPlq9tu

PEnPE3EHTAql4JAnp@
sAHKAPCKI4 TPOtUoqt4

AAHOqh h rAKCt4

@HATHT(HAEABHA

236.603,00

0

19.801,494,00

20.437.759,OO

OCTAHATH YCNYTT

153.748.896,00
BKvn Ho on EPAr4ex

x

174.893.035,00

t9E9!14

Bo oAHoc nd
BxynHrre oneparhBHh pacxoAh ce 3ro.neMeHh

ZOZO roAhHa sa

t2'O9O%' Bo

AenoTHaTpotuol-\hTeKol4ceAhpeKTHonoBp3aHrcoocTBapyBarbeHanprxoAhTeoA
TexHo'nouKh BOAh 3a npoh3BOAHrTe
h peqHpxynar-uaja Ha
npoh3BOACrBO, repMht{xa o6pa6orKa

3a nnareprjann n pe3epBH14 Ae/loBt4
noroHh BO |Keneaapa, OAHOCHO Kaj TpotlloL{hre
TpotuoKoT 3a
22,430% Bo oAHoc Ha MhHaTaTa roA14Ha ,
eBhAeHThpaHo e 3roneMyBabe 3a
co BOAa
cna64yBaFbe
24,767%o, 3ro'neMeH e TpotuoKor aa
eneKrphr{Ha eneprraja e 3ro.neMeH Ea

2a25,565%.

crpaHa 3 og 5

Tpouoqrre 3a reKoBHo oApxyBaFbe Ha onpeMa r o6jexna ce 3ro.neMeHr 3a 2L,857%.
HannaneHr ce rpouJoqhre sa epa6oreHh KaKo pe3ynrar Ha HaMa.neH 6poj Ha apa6oreHh vl
HaMa.neHr rpoluol-lh aa 6pyro n,nara h ocraHarr HaAoMecroqh oA pa6oren oAHoc,npocevex 6poj

na epa6orenra 90 eo2O2OnS2ao2O2Lrognna h HaMa.neHh ocraHarh npecMeraHh HaAoMecrot-lt4

o4 pa6oreH oAHoc , ornpeMHuHa 3a 3aMhHyBalbe Bo henarala h perpec. Bo

2O2L hMaMe
3aMilHarh pa6oft[ar4n Ha Koh hM e npecranar pa6orHnor oAHoc nopaAh hcnonHyBarbe Ha ycnoB
3a creKHyBalbe Ha npaBo 3a crapocHa neHerja. Ha4onnecroxor 3a perpec 3a roAhueH oAMop e

npecMeraH h t4cn.nareH Ha h3Hoc corracHo o4pe46rre Ha Onurror KoreKrhBeH AoroBop 3a
nphBarHhor ceKTop o4 o6aacra Ha cronaHcrBoro,oAHocHo 4O%oA npoceqHara MeceqHa 6pyro

no pa6ornrx Bo PM. OA ocraHarhre

n.rlara

pacxoAr4 HaManyBaFbe hMaMe

Kaj

renexoMyHhKaq[cKhre ycnyrh co 7,829%.

o cT A H AT H

H EC

nO M H AT t4 PACXOAU

PACXOAU OA KAMATA
BKYNHO

8.816.276,00

11,126,905,00

6.124.381,00

2.298.299,O0

14.951.709,00

13,425,204,00

OcraHarrre pacxoAh Ha h3Hoc o4 LL,L26,905,00 AeHaph ce rpouJoqh oA

Mr,lHarh

rpotuoqh corracHn no 14.6p.996120L9 3acHoBaHh Ha h3BptuHa hcnpaBa OAy 6p.420113
oA Horap Ilynejxoaa 3oprr-1a nporrB PIK Ycayrra Afl ra IET ,QOO Cxonje.
roAvlHA,

Tpoutol1rre 3a KaMaru Ha r3Hoc og 2.298,299,00 AeH. ce oAHecyBaar Ha npecMeraHh
KaMaTh, KaMaTh no Kopl4creHh KpaTKopoqHh KpeAhTh no ocHoB Ha pecTpyKryupaFbe Ha
3a4orlxyBalbero, KaMarh oA TeKoBHoro pa6oreme co AoBephrent. Bxynnrre rpotxot-lh 3a
HaMara ce HaMareHh 3a 166,955%.

flodopyea,bo u odepcKu co 37.72,20272oduna

Ha 3L.L2.202L rognna PIH VCflYfil A,( hMa HeHan.flareHh .6o6apyaar+a Ha h3Hoc o,q
47,350,379,00 4exapr Koh ce Bo BanyreH poK KaKo h HeHannarei+a no6apyBalba 3a Koh ce
Bo4ar cyAcxl4 nocranKh AnA ce Bo h3BprxHa nocranKa Bo h3Hoc o4 288,1.53 ,447,00 AeHapr
llpoqeHror Ha Hanrara xa no6apyBalba oA KynyBar{hre eo2O2L roAhHa h3HecyBa 88,2o/o
ne aennaj(r,r rh Bo npeABhrq HeHanrareHhre no6apyearua co3I.L2.2O2L roAhHa o4 Qrprvrr,r sa
HOh Ce BOAaT CnOpOBl,l U 3a KOV Ce qeKa CyACKa npecyAa AnA naK ce 3aBpueHh co npaBoc[nHn
npecyAr4 h ce '{eKa Ha pean[3aqrja ua Hannara.

Can4oro Ha Hen.nareHh o6epcxr no Ao6aByBaqh Ao 31,.t2.202L rog. h3HecyBa
1L,687,643,00 4eHapra a roa ce reKoBHr4 o6epcxra Kov rn hMa ApyrurBoro h Koh ce Bo BanyreH
crpaHa 4 og 5

I

poK, npoqeHTor 3a Hcnnara Ha o6BpcKh npeMa Ao6aByBaqA A3eMaikvt rh o6BpcKhre Koh ce Bo
cyAcKa n ocra n Ka co 31.t2.2O2L ro gnna n 3H ecyB a 98,45%.

.Qpyureoro ja o4pxyaa reKoBHara rhKBhAHocr Bo reKor Ha roAhHara v tv cepBhchpa
reKoBHhre o6epcxra no chre ocHoBh npeMa 4o6aeyaa,rr, epa6oreHh, AplxaBara h no KpeAhrHh
3aAonlgyBaFba oA h3MhHarhor nephoA. Toa ce Aonxr4 Ha HaBpeMeHoro cepBhchpalbe Ha Aen
o4 no6apyBalbara oA KynyBaqrre h KaKo pe3ynrar Ha hcroro ce npeB3eMaar MepKr 3a
noeQrxacHa Han.nara, npeKy yryx(yBaFba. I-oreru npo6neru ce h HeHan.nareHhre no6apysarua xor
He npor3neryBaar o4 pa6orerbero Bo reKoBHara roAhHa, 3a Koh ce BoAar cnopoBl4 h hcrhre ce
oABilBaaT BO AOnrn nocTanKh.

l-oroarHcxr4or npHnhB Ha naphvH14 cpeAcrBa Koh ApytxrBoro rh aapa6oryaa oA HeroBhre
peAoBHH aKr14BHocrh ce Kopl4cTh 3a perynhpaFbe Ha oneparhBHhTe pacxoAl4 Bo TeKOBHOTO
pa6orerue. Bo 202! roAhHa hMa rHBecrv\Acltl BnoxyBaFba Bo Aeror Ha rexHltqKr nocrpojxr,
onpeMa, HHBeHrap r nocrojaxh cpeAcrBa h HoBhre Ha6aexh Bo reKor Ha roAhHara [3HecyBaar
5,265,425,00, 4eHapr.

Bo oAHoc Ha 3aAonxyBalbara Ha ApyrurBoro ilMa HaManyBaFbe Ha KpeAhrHara
3aAonlKHocr , oAHocno o6epcxhre no ceBKynHr4Te KparKopot{Ht4 KpeAhrHh 3aAonxyBaFba ce
HaManeHh aa 2,560.000,00 4enapn

(DuuaucucKu

ycrlyfh

vnt

71,157% Bo oAHoc na 2020ro4rua.

p$ynmom eo pddomqbe sq 2027eoduna

ao reKoBHoro pa6orerue co npecMeraHil nphxoAh h pacxoAh noBp3aHh
co ocHoBHhre 4ejxocla (npo4ax6a na croKh nycnyru)ja aaapu.rra AenoBHara roAhHa co Hero
Plt{

A,Q,

4o6roxa oA 9.038.377,00 AeHaph
PH<

YCnYfU Afl Cxonje

flupexmop

,,YCnYrvl"

crpaHa 5 o4 5

