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Извештај за консолидираните финансиски извештаи
Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата
Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје, Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и Когел Стил ДОО Скопје (во
понатамошниот текст: „Групацијата“), коишто ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската
состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка,
Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за
годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други
објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи
Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани
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 консолидираните 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 консолидирани 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 консолидираните финансиски извештаи се ослободени од
материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите
и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од
расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно
прикажување на консолидираните 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 консолидираните финансиски извештаи на Групацијата
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 Групацијата .
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 консолидираните 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 23 – материјални средства приложена кон консолидираните
финансиски извештаи на Групацијата со состојба на 31 декември 2021 година, Групацијата има
евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. Групацијата 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 консолидираните 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 26 – краткорочни побарувања и краткорочни финансиски
вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на
31 декември 2021 година Групацијата 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. Групацијата 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 259.284 илјади денари и вклучени тужени
побарувања во износ од 220.675 илјади денари.
3. Како што е наведено во Белешка 26 - краткорочни побарувања и краткорочни финансиски
вложувања приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, со состојба на
31 декември 2021 година Групацијата има евидентирано побарувања во износ од 17.942 илјади
денари. Од овој износ 11.942 илајди денари се од капитално поврзаното друштво Енергоуслуги
ДООЕЛ Скопје. Од овој износ на дадени заеми отпаѓа износот од 8.863 илјади денари а на камати
по основ на истите 3.079 илјади денари, а 6.000 илјади денари се однесуваат на капитално
поврзаното друштво Когел Стил ДОО Скопје. Овие побарувања се тужени. Групацијата нема
направено проценка на оштетувањето на погоре наведените побарувања ниту пак има признаено
било какви резервации 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 горе наведениот износ.
4. Kако што е наведено во Белешка 28 – главнина и резерви и Белешка 31 – тековни обврски
приложени кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, вкупните обврски на
капитално поврзаното друштво Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје се во износ од 71.620 илјади денари
а основната главнина и резервите негативни и изнесуваат (59.103) илјади денари. Ваквите
податоци укажуваат на проблеми со одржување на ликвидноста и континуитетот во работењето
на капитално поврзаното друштво.
5. Како што е наведено во Белешка 31.2 – Судски спорови, приложена кон консолидираните
финансиски извештаи на Групацијата со состојба на 31 декември 2021 година, Групацијата 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, Групацијата нема
направено соодветни резервации за истите.

Мислење со резерва
Според нашето мислење, освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со резерва,
консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти
финансиската состојба на Групацијата на 31 декември 2021 година, како и нејзината финансиска
успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.
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Нагласување на прашања
1. Без да го модифицираме нашето мислење ние обрнуваме внимание на Белешка 23 –
Нематеријални средства приложена кон консолидираните финансиски извештаи каде
Групацијата има прикажано Гудвил во вкупен износ од 9.353 илјади денари. Групацијата нема
извршено мерење на објективната вредност на Гудвилот според неговата пазарна цена на
датумот на консолидираниот извештај за финансиска состојба, што не е во согласност со
барањата на Меѓународниот Сметководствен Стандард 39 – Финансиски инструменти:
признавање и мерење.
2. Без да го модифицираме нашето мислење, ние обрнуваме внимание на Белешка 29 –
Главнина и резерви, приложена кон консолидираните финансиски извештаи на Групацијата,
во која основната главнина изнесува 505.781 илјади денари во кој износ се евидентирани 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 Групацијата е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за
работењето 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 консолидираниот годишен извештај за
работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи
на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на консолидираниот
годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување
дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за
работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани
финансиски извештаи.
Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти
со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групацијата
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

Консолидирани 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

▪

Консолидиран извештај за финансиската состојба

▪

Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

▪

Консолидиран извештај за промени во главнината

▪

Консолидиран извештај за паричните текови

Овие консолидирани 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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AefloBr4, chreH r4HBeHTap, aM6anaxa u aBToryMil
Ycnyrn co KapaKrep Ha MarepujanHu rporuoqt4
Ocraxaru rporuor.l14 og pa6orersero
Tpor.roqu sa epa6oreuure
Auoprrsaquja na raarepnjanun r neruareprjanHil cpeAcrBa
Bpe4xocxo ycornacyBat+e Ha HereroeHr/reKoBH14 cpeAcrBa

B

I

237

12

3.695
18.407
43.709
14.974

13

211

10
11

4.188
21.131
43.884
18.842

Pesepaupa*a 3a rpouoqh vpvntlqv

Ocraxarr

pacxoAr4 oA

pa6ore$ero

14

Bxynno pacxoAlr og pa6oreuero
Onxaxcucxr npnxoglr

11.127

185.657

Ouxaxcucxr pacxoAl4
YAen eo go6uexataltary6a na npugppxeHlrre ApyuJTBa
flo6rexa/3ary6a oA peAoexoro pa6orerse

15
16

2.299

10.318
168.172

2.677
6.177

17

10.310

(6.312)

Hero go6nera/sary6a o4 npeKilHarx pa6oreua
[o6uexa/3ary6a npeg oAaHoqyBa]Ee

17

10.310

(6.312)

lauox ra Ao6uara

to

1.051

O4noxeuu AaHoqHu nprxo4n/pacxo4r,r
Hero go6uera/sary6a sa AenoBHara roAxHa
Ocrauara ceon$arHa go6raxa

19

9.259

57

(6.36e)

Ocrarara
CeonQarua 4o6rexa/sary6a xojauro uv npnnafa Ha ilMarenr4Te
a<!,ri. ra MaTHqHolo ApyL.LlTBo
Cecrbarsa ao6raxa/sary6a xojau:ro ur,a npunaia na

Ha

-:if --4c..,'paHoTo y!ecTBo

C:-:era ;t6uaxalzary5a

no axqraja (4eHapra no axqr,rja)

2',1

5,75
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-

OcHogHa rnaBHhHa

-

(11 502)

-

207 805

(11,502)
ConcrBeHu

aKLll4t4

207,805
PeeanoPuaaqucKa Pe3ePBa

(6

915)

2o',737

27.652
24'962

PesePan
AKYMYauPaHa

572

24.390

go6rera

(-)
I-lpeueceua sary6a

\71'621)

9.259

Inengeugt't

9.259

Ao6raaxa sa Quuartcrcxara

^^- 6^ .a

-

(26)

(71.594)

roauHa

6'369
(6 369)

.huHaHcrlcKaTa roAl'1Ha

-

-

-

-

Cocroj6a na 31
Cocroi6a xa

31

3roneuYearue
(ao 0oo MKII)

gexeuePn 2019

onuc

roAhHa
(eo 000 MKA)

(1

{so 000 MKA)

-

--

(0)

505.781
(11 .502)

OcHoeHa rraBHilHa

ConcTBeHI

roAl'tHa

(ao 000 MKA)

-:>

.->

505.781

gereuaPra 2020

HauanYeaue

1.502)
207.805

aKl-ll4t4

207.805

27.652

PeBanoPu3aqilcKa Pe3ePBa
33.217

24.390

Pe:ePar
24.317
AKYMYnnPaHa

(71.se4)

4o6uera

[lpeHeceHa 3ary6a

t)

IraergeuPu
Ao6uBKa aa $uuaucucxara

roAuHa

(6.369)

roAl4Ha
3ary6a 3a Sl,lHaHchcKara

--

--

xene3aPHlrqa YCnYfU

cKt4 t43Beurrah
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3'l pexeuepn 2021
eo (000) MKA
l. ForoehHcxh reK oA oneparlBHr arrxBxocil
Hero go6nexa I zary6a no oAaHoqyBatbe
Arriroprnsaquja Ha ocHoBHl4 cpeAcrBa

3roneuyearue/xauanyeaue

Ha

eo (000) MKA
(6.36s)
18.842

rexosHrme cpeArBa
(662)

[1o6apyearua oA noBp3aHh ApyllrBa
l'lo6apysarua oA KynyBaq!4
llo6apyea*a 3a AaEeHil aeaHcu ua 4o6aB)rBaq[
[1o6apysarua oA ApxaBara no ocHoB Ha AaHor.14, np]rAoHecta

(117)

[lo6apyeaua og epa6orexure
Ocraxarn KparKopoqHh no6apyaarua
flnarexu rpor.lroqr4 3a uAHhre nepuoAr4 u npecMeraHu npuxoAr4
Bxynro 3roreMyBalbe/xauanyeaue Ha reKoBHure cpegcrBa
Ha rexoBH14

(5.047)

(8.741)
(85)
975

(5.126)
(70)

4.301

(35.612)
(44.s0e)

3.267

(s8e)
(28)

946
0

(4.32s)

o6epcrr

O6epcxr cnpeMa noBp3aHil ApyrurBa
O6BpcKl,r cnpeMa go6asyeavu
O6epcxu sa aBaHcil, Aeno3nril u Kayllt4h
O6epcxr 3a AaHor.lt4 u npuAoHecu Ha nnara il Ha HaAoMecrr
O6spcxr KoH Bpa6oreHilre
TexoeHu AaHoqHu o6apcru
O6epcxu no 3aeMil H KpeAhrt4 cnpeMa noBp3aHu ApyuJrBa
O6epcxlr no 3aeMh h KpeAnrr
O6BpcKr4 no ocHoB Ha yqecrBo Bo pe3ynraror

Ocrauarr Qrxancrcxu

gexeuepu 2020

9.259
14.974

3anuxn

3roneuyearse/rauanyaaue

31

114
212
1.977

(2.587)

(1

38)

(2e3)
(785)
12.453

o6epcxr,r

Octauaru KparKopoqH14 o6epcru
OAnoxeuo nnaka+e Ha rpouroqr4 u npilxoAr4 Ha hAHure nepuoAr4
Bxynro 3rofleMyBabe/nauanyearue Ha reKoBHyr o6epcxu

10.620

Brynro Hero roroBuHa oA oneparlBHu aKTrBHocrl4
ll. Forosuxcxl,l rex oA r4HBecrul1lctvt aKTrBHocrr4
Marepnjanur u xeuareprjanHu cpe4crBa
Bnoxyeasa Bo HeABilxHocn4
fl onropovru $uHaxcucxr cpeAcrBa
Kparropovnu Qruaucucrr cpeAcrBa
BKynHo Hero roroBr4Ha oA

l,lHBecr]rqlcxr axr]rBHocrr,t

22.896

(21.817')

(s.265)

(7.146)

(5.26s)

(7.146)

lll, Foroenxcxu rex og Qnxaxcrcxu aKTlBHocrl4
FraeHilHa il pe3epBrl
flonropo,txlt pe3epB[paua 3a pt43t4r]r4 t4 TporJJor.ll4
lonropovun o6epcxu
Ognoxexu AaHoqHh o6epcxr,r
Bxynxo Hero roroBnHa og QnraxcucK[ aKT[BHocrl4

Bxynto xero nopacr/xaMaryBalbe Ha roroBr4Hara
Foroeuxa Ha noi{eroxor oA roAuHara

(0)

0

(2.55s)

22.945

-

22.945
.(2.5se)

1qp71
4.481

(6.018)
10.499

,,*:}/
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БЕЛЕШКИ
КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ, ЕНЕРГО УСЛУГИ ДООЕЛ
СКОПЈЕ И КОГЕЛ СТИЛ ДОО СКОПЈЕ - ГРУПАЦИЈАТА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - Групација
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

БЕЛЕШКА 1.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје е основано на ден 23.06.1997 година и 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 претежна 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 100 %
главнината на истото, којашто изнесува 5.800 евра.

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.
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје е основано на ден 01.09.2006 година. Доминантен и единствен
сопственик на Друштвото е Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје. Друштвото е сврстено во групата
на мали ентитети.
Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Биргада“ бр.18.
Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 46.71 – Трговија на големо со
цврсти, течни и гасовити горива и слични производи.
ЕМБС на Друштвото е 6137172, а ЕДБ 4030006602810.
Основната главнина на Друштвото изнесува 360 илјади денари.
Во годината во која се врши ревизија односно во 2021 година Друштвото нема вработени лица
исто како и во претходната 2020 година.
Управител на друштвото е Ристо Димитровски со ограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет.
Когел Стил ДОО Скопје е основано на ден 09.06.2014 година. Доминантен сопственик на
Друштвото односно со 75% во главнината учествува Рудници и Железарница Услуги АД Скопје, а со 25%
учествува Енергетски Институт ДОО Скопје. Управител на друштвото е Александар Кечовски и истиот го
застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања.
Ограничувањата се однесуваат на финансиски документи кои поминуваат вредност над 2.500 евра и за
нив е потребна претходна писмена согласност од содружниците. Друштвото е сврстено во групата на мали
ентитети.
Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Биргада“ бр.18.
Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 35.23 – Трговија на гас преку
дистрибутивни системи.
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - Групација
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи
ЕМБС на Друштвото е 6959644, а ЕДБ 4043014516358.
Основната главнина на Друштвото изнесува 308 илјади денари.
Во годината во која се врши ревизија односно во 2021 година Друштвото има просечен број на
вработени лица 9 . Во претходната 2020 година овој број на вработени исто така изнесуваше 9.

БЕЛЕШКА 2.

ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1.

Основ за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

Групацијата 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 консолидирани финансиски извештаи на
Групацијата.
Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2.

Основ за составување и презентирање на консолидираните
финансиски извештаи

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Групацијата 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.

2.3.

Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставка за континуитет
во работењето, односно дека Групацијата ќе продолжи да работи и во догледна иднина. Групацијата 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 Групацијата освен за капитално поврзаното друштво
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје поради негативниот капитал и големите обврски кои истото ги има.

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
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - Групација
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи
произлегуваат од курсните разлики опфатени се во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како
приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.
Во тековната 2021 година Групацијата има трансакции изразени во странска валута.

2.5.

Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од консолидираниот
извештај за финансиска 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 консолидираните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои
едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со
финансиските и деловните операции на другото друштво согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани
субјекти. Односите помеѓу Групацијата и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и
се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на
консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти
настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон консолидираните
финансиски извештаи.

2.7.

Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска
набавна вредност. Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои
завршуваат на 31 Декември тековна и претходна 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.
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Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен
век на користење треба да се проверува и корегира 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 Групацијата 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 платените 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 увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се
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 Групацијата 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 и 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 споредбата на продажната вредност 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. Групацијата 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 и во претходните
така и во тековната се усогласени со сметководствените политики на Групацијата и изнесуваат:
Градежни објекти
Опрема
Возила

31 декември 2021

31 декември 2020

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

2,5 %
5,0 % - 25,0 %
10,0% - 25,0 %
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Останата опрема
Канцелариски мебел

10,0% - 25,0 %
20,0 %

10,0% - 25,0 %
20,0 %

Во пресметката на амортизација 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. Оптишување (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.
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.

Вложувања во невиджности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното
работење и извршување на дејноста, и се поседуваат 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 метод 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 на кој е утврдено за недвижности, постројки и опрема.

3.4.

Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во консолидираните финансиски извештаи на
Групацијата според нивната набавна вредност.

3.5.

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 став 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,
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:
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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
проценката, 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 намален 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 кое нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство
наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.6.

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

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

3.7.

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 на истите во употреба.

3.8.

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.
Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За
овие побарувања Групацијата ја има усвоено следнава политика: побарувањата од купувачите во земјата
ги евидентира во денари и по рочност 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 на втасување (недоспеани, од 0-3месеци, од 3-6 месеци, од 6
до 12 месеци, над 12 месеци).
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Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата 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 Групацијата врши
исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните
побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.
За побарувањата од купувачите спрема кои е отпочната стечајна постапка Групацијата врши
редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректна
метода.
Доколку побарувањето е признато од страна на 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 можат да се наплатат, Групацијата врши директна исправка на вредноста и
оваа исправка не е сврстена во групата на даночно признати расходи.

3.9.

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 во благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка
на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот 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 консолидираниот извештај за паричните 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).

3.10. 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 за 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.

3.11. 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.
Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на денот на
изготвување на Консолидираниот извештај на 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, Групацијата врши нивно приходување.

3.12. 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
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доколку на датумот на изготвување на Консолидираниот 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.

3.13. 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 консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните
разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.14. 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.

3.15. Резервирања
Резервации се признаваат кога Групацијата 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 консолидираниот 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.

3.16. 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 Групацијата . Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираните
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
се во целост под контрола на Групацијата . Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на
приходот е речиси сигурен.

3.17. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по
основ на престанок на работниот однос
Групацијата 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. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани
со плаќање на овие придонеси.
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Групацијата 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. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека
сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.
Групацијата 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. Групацијата нема направено резервирања
за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски
извештаи.

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

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

3.18.3. 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, Групацијата 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 Групацијата . 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 Групацијата истата може да
се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.18.4. Ревалоризациони резерви
Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното 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 ќе се реализира согласно со МСС
16.

3.19. Задржана (акумулирана) добивка/загуба
Во деловните книги на Групацијата 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
Групацијата , а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.
Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на
Групацијата не се обврзани со договорот на Групацијата / статутот да ја покриваат загубата со внес на
дополнителни влогови.
Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на Одлука на собранието и според
одредбите на Законот за трговските друштва.

3.20. Добивка или загуба во тековната година
Добивката или загубата во тековната година во консолидираниот извештај за финансиската
состојба се искажува по оданочувањето како добивка, односно загуба од работењето.
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3.21. Наеми
Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата 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 Групацијата 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 консолидираниот 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 консолидираниот
извештај за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.
Групацијата во текот на 2021 година се јавува и како наемокорисник и наемодавател на такви средства.

3.22. 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. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
приходите може веродостојно да се измерат;
веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата ;
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 Групацијата 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 Групацијата 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.

3.23. Признавање на расходите
Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските
извештаи (МСФИ).
Во политиката за признавање расходи, Групацијата се придржува до следните критериуми:
- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што
е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и консолидираните позиции на
приходите;
- 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 консолидираниот 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 финансиските извештаи.
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3.24. Приходи од финансирање
Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот 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.

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

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

3.27. 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.
Групацијата 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.

3.28. Заработувачка по акција
Групацијата 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
им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на
годината.
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БЕЛЕШКА 4.
4.1.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Финансиски ризици и управување со истите

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

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс
Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски
пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата
нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не
постојат финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е
изложена 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
Групацијата не е изложена на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за
продажба бидејќи нема вложувања кои се расположливи за продажба.

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

4.1.4. Каматен ризик
Групацијата 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,
Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже
дека Групацијата не е изложена на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност
Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба
са своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се
надминува со континуирано обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати
обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење освен за капитално поврзаното друштво
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје.

4.1.6. Даночен ризик
Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, консолидираните финансиски
извештаи и сметководствената евиденција на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните
власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години во
Групацијата 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
Групацијата 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. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа
која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:
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Долгорочна задолженост
Долгорочни обврски
Парични средства и парични еквиваленти
Нето обврски
Вкупно капитал и резерви
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот

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

2021
Група Матично
20.386
20.386
19.553
16.685
833
3.701
685.422
729.263
0,12%
0,51%

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
22.945
22.945
4.481
3.540
18.464
19.405
676.163
720.224
2,73%
2,69%

2021
Група Матично
71.727
70.926
757.149
800.189

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
71.295
71.305
747.458
791.530

9,47%

8,86%

9,54%

9%

4.2.2. Ризик од девизни валути
Групацијата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од набавки од странски
пазари, при што истата е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странските 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
Вкупно:

-

2020
-

Обврски
2021
232
232

2020
173
173

Салдо
2021

2020

(232)
(232)

(173)
(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 консолидираниот 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

Во илјади (000) МКД
Намалувања за 10%
2021
2020
(23)
(17)
(23)
(17)

2020
17
17

4.2.3. Ризик од промена на каматите
Групацијата се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и
позајмици или има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни
стапки. Групацијата користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на
финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства
Некаматоносни
Парични средства

2021
Група Матично
19.552

16.685

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
4.481

3.540
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Побарувања од купувачи
Дадени аванси
Останати побарувања
Краткорочни финансиски средства
Вложувања расположливи за продажба
Вкупно

268.026
565
5.082
17.942
311.167

339.534
296
191
356.706

259.284
480
5.939
17.942
288.126

330.748
211
200
334.699

-

-

-

-

11.585
6.732
18.317

11.455
5.160
16.615

8.318
4.420
12.738

8.722
4.027
12.749

-

-

-

-

53.411

53.411

58.557

58.557

53.411

53.411

58.557

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

Групацијата 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
Групацијата е изложена 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
Групацијата 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 Групацијата со состојба
на 31 декември тековната година според нивната доспеаност:
Во илјади (000) денари
Од 30 - 90 Од 90- 365
Од 365 до
Над 365
дена
дена три години
дена
19.552
2.944
21.016
4.698
8.003
10.689

До 30 дена
Парични средства
Побарувања од купувачи
Побарувања за дадени аванси на
добавувачи
Побарувања од вработени
Останати побарувања
Вкупно средства
Обврски спрема добавувачи во земјата

Вкупно
19.552
47.350

-

-

565

-

565

-

-

164

-

164

-

-

6

-

21.016

4.698

25.104

4.917

10.689

2.944

72.548

-

11.688

3.856

903

6.350

346

Обврски за аванси депозити и кауции

-

-

134

-

134

Обврски по земи и кредити

-

-

33.025

20.386

53.411

Останати обврски

-

-

6.598

-

6.598

3.856

903

39.757

20.386

71.831

Вкупно обврски

Рочноста на побарувањата од купувачи е без износите на тужените побарувања на матичното
друштвото РЖ Услуги АД Скопје.
Рочноста на обврските спрема добавувачи се однесува на добавувачите во земјата на матичното
друштвото РЖ Услуги АД Скопје.
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БЕЛЕШКА 5.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Структурата на приходи по сегменти е како што следи:
Во илјади (000) МКД
2021

2020

Приходи од продажба

Група

Матично

Група

Матично

Приходи од наемнини

3.433

3.433

3.173

3.173

280
3.153

280
3.153

280
2.893

280
2.893

194.583

194.583

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

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

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

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

5.552
3
5.549
-

3
3
-

5.803
5.524
279

279
279

44

44

44

44

44

44

44

44

203.612
-5.596
198.016

198.064

169.722
-5.567
164.155

164.199

Приходи од наемнини на деловен простор
Приходи од наем на резервоари
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
Приходи од продажба на добра во земјата (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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 6.

160.702

160.702

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи
Останати приходи од работењето
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
250
250
250
250
250
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
1.205
1.205
1.205
1.205
1.205
-
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БЕЛЕШКА 7.

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за суровини и материјали
Трошоци за енергија (за администрација, управа и
продажба)
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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 8.

1.401

1.401

262

262

37.814

37.814

28.189

28.189

634

634

283

283

121

121

120

120

1.000

1.000

774

774

8

8

177

177

2

2

50

50

52.554
93.534

52.554
93.534
-

39.718
69.573
69.573

39.718
69.573
-

93.534

НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Набавна вредност на продадени стоки
Набавна вредност на продадени добра (стоки)
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 9.

Во илјади (000) МКД
2021
2020
Група Матично
Група Матично

2021
Група Матично
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
237
237
237
237
237
237

УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци
Комунални услуги
Наемлизинг
Останати услуги
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
Транспортни услуги
Услуги за одржување и заштита
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
537
537
259
259
816
816
648
648
20
20
1.415
1.415
3.695
3.695
3.695
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
525
525
81
81
937
937
660
660
461
461
1.525
1.525
4.188
4.188
4.188
-
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БЕЛЕШКА 10.

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 11.

12.041

12.031

9.184

9.170

11.171

10.951

16.567

16.353

393

393

320

320

85
124
24.003
-5.596
18.407

68
124
23.707
-

186
195
66
26.698
-5.567
21.131

160
195
66
26.406
-

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

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
Трошоци за осигурување
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 12.

Во илјади (000) МКД
2021
2020
Група Матично
Група Матично
189
140
180
142

Во илјади (000) МКД
2021
2020
Група Матично
Група
Матично
5

5

3

3

246
1.488
41.959
11
43.709
43.709

242
1.373
37.071
11
38.703

330
1.056
42.486
9
43.884

319
1.032
37.850
9
39.213

43.884

АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства
Трошоци за амортизација (за производство)
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
14.974
14.974
14.974
14.974
14.974
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
18.842
18.842
18.842
18.842
18.842
-
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БЕЛЕШКА 13.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ
СРЕДСТВА
Во илјади (000) МКД
2020

2021
Вредносно усогласување на нетековни/тековни
средства
Вредносно усогласување (обезвреднување) на
краткорочни побарувања
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 14.

Група

Матично

211

211

-

-

211
211

211
-

-

-

2021
Група Матично
11.127
11.127
11.127
11.127
11.127
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
8.882
8.816
1.435
1.435
10.318
10.252
10.318
-

2021
Група Матично

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски
средства
Останати финансиски приходи
Приходи врз основа на камати од работењето со
неповрзани друштва
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 16.

Матично

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

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

БЕЛЕШКА 15.

Група

-

-

-

-

-

-

2.677

2.436

-

-

-

87

-

0
-

2.677
2.677

2.523
-

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

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

2021
Група Матично

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично

2.293

2.293

6.141

6.135

5

5

36

7

2.298

2.298

6.177

6.142
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Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 17.

-

6.177

-

ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување
Добивка пред оданочување
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 18.

2.298

2021
Група Матично
10.310
10.064
10.310
10.064
10.310
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
(6.312)
(6.915)
(6.312)
(6.915)
(6.312)
-

ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Групацијата пресметува и плаќа данокот на добивка.

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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
10.315
10.064
3.513
3.513
13.828
13.577
3.317
3.317
10.511
10.260
1.051
1.026
1.051
1.026
1.051
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
(6.915)
3.597
(3.318)
57
57
-

Во претходната 2020 година Групацијата има евидентирано данок на вкупен приход во износ од
57 илајди денари.

БЕЛЕШКА 19.

НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба
Нето добивка/загуба
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
9.259
9.038
9.259
9.038
9.259
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
(6.369)
(6.915)
(6.369)
(6.915)
(6.369)
-
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БЕЛЕШКА 20.

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба
Вкупна сеопфатна добивка/загуба
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

БЕЛЕШКА 21.

Во илјади (000) МКД
2021
2020
Група Матично
Група Матично
9.259
9.038
(6.369)
(6.915)
9.259
9.038
(6.369)
(6.915)
9.259
(6.369)
-

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 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 нематеријални средства
9.353
(состојба на 01.01.2021)
-директни зголемувања
-прекнижувања
-останати зголемувања и намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на нематеријални средства на
9.353
31.12.2021
Исправка на нематеријалните средства
01.01.2021
-амортизација
-останати зголемувања/намалувања
-расходи и отуѓувања
-ревалоризација
Состојба на исправката на нематеријалните средства 31.12.2021
Сегашна вредност на 31.12.2021
9.353

Во илјади (000) МКД
Концесии,
патенти,
лиценци,
Вкупно
трговски и
услужни
марки
179

9.531

-

-

-

-

179

9.531

179

179

179
0

179
9.353
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Во илјади (000) МКД
Концесии,
патенти,
лиценци,
Вкупно
трговски и
услужни
марки

Гудвил
(Goodwil)

Вид на основно средство

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 нематеријални 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

Матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје има вложување во капитално поврзаното друштво Когел
Стил ДОО Скопје во износ од 75% од основната главнина на друштвото. Номиналната главнина на
капитално поврзаното друштво Когел Стил ДОО изнесува 308 илјади денари. Гудвилот е добиен преку
заплена на удел на Енергоуслуги и Гас & Електрисити ДОО Скопје во деловна комбинација, а според
извршена проценката на овластен проценител во постапката на извршување преку извршител
Томашевски.

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

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
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Сегашна вредност на
31.12.2021

990

11

169.892

138.083

1.149

1.423

82.136

393.684

Во илјади (000) МКД
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

1.998

-

642.225

986.490

5.726

-

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 Групацијата не поседува доказ за
сопственост, туку за истото му е дадено 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 Групацијата има нови набавки на основни средства во 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 телекомуникација 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 Групацијата се користат за обавување на
незините 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

Долгорочни финансиски средства
Вложувања во подружница
Енерго Услуги ДООЕЛ Скопје
Когел Стил ДОО Скопје
Гас & Електрисити Трејдинг ДОО Скопје
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
360
360
231
231
61
652
591
-591
61
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
360
360
231
231
61
652
591
-591
61
-
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БЕЛЕШКА 25.

ЗАЛИХИ

Залихи
Залиха на суровини и материјали
Залиха на резервни делови
Стоки
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
4.006
4.006
7.013
4.002
556
537
11.575
8.545
11.575
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
3.298
3.298
7.071
3.444
543
524
10.913
7.883
10.913
-

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

БЕЛЕШКА 26.

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
71.625
71.508
268.026
268.026
47.350
47.350
51.418
51.418
170.304
170.304

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
71.581
71.581
259.284
259.167
38.492
38.492
51.418
51.418
170.304
170.304

(1.047)

(1.047)

(1.047)

(1.047)

565

296

480

212

565

296

480

212

4.794
3.561

21
9

5.769
4.528

30
9

1.233

13

1.241

22

164
164
6
17.942
31.310
31.310
394.432
-71.508
322.924

164
164
6
31.310
31.310
371.331
-

164
164
6
17.942
35.612
35.612
390.838
-71.581
319.257

164
164
6
35.612
35.612
366.771
-

Побарувањата од поврзаните субјекти изнесуваат 71.625 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 позајмици, 4.313 илјади денари се
однесуваат на дадени аванси,18.660 илјади денари се тужени побарувања од поврзани друштва, а
останатите 117 илјади денари се однесуваат на побарувања од поврзани друштва.
Побарувањата од купувачите во земјата изнесуваат 268.026 илјади денари и од овој износ на:
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- побарувања од извршени услуги 47.350 илјади денари,
- на тужени побарувања од купувачите износ од 169.258 илјади денари,
- на 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
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

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
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
19.454
16.652
36
62
34
19.552
16.685
19.552
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
4.407
3.529
36
38
10
4.481
3.540
4.481
-

Од Консолидираниот извештај за паричните текови за 2021 и 2020 година можи да се види дека
Групацијата има:

Паричен тек
Паричен тек од оперативни активности
Паричен тек од инвестициски активности
Паричен тек од финансиски активности
Нето пораст/намалување на готовината:
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

Во илјади (000) МКД
2021
2020
Група Матично
Група Матично
22.896
20.971
(21.817)
(19.228)
(5.265)
(5.265)
(7.146)
(10.005)
(2.559)
(2.559)
22.945
22.945
15.071
13.146
(6.018)
(6.288)
15.071
(6.018)
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БЕЛЕШКА 28.

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви
Основна главнина запишан и уплатен капитал
Сопствени акции и удели
Ревалоризациска резерва
Резерви
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години
Пренесена загуба (-)
Добивка од тековната година
Загуба за тековната година
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

2021
Група Матично
506.372
505.704
(11.502)
(11.502)
207.805
207.805
20.737
15.415
24.962
2.802
(71.621)
9.259
9.038
686.012
729.263
-591
685.422
-

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
506.372
505.704
(11.502)
(11.502)
207.805
207.805
27.652
22.329
24.390
2.802
(71.594)
(6.369)
(6.915)
676.754
720.224
-591
676.163
-

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

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

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во консолидираните финансиски
извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 29.

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

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

2021
Група Матично

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично

20.386

20.386

22.945

22.945

20.386
20.386

20.386
-

22.945
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

Тековни обврски
Обврски од поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи

2021
Група Матично
18.673
(0)
11.584
11.455

Во илјади (000) МКД
2020
Група Матично
18.746
440
8.318
8.282
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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 спрема поврзани
друштва
Обврски по заеми и кредити
Обврски по основ на камата на примени позајмици
Останати краткорочни обврски
Вкупно
Елиминација по консолидација
Вкупно по консолидација

11.817
(232)
4.446

11.688
(232)
8

8.491
(173)
4.438

8.455
(173)
-

1.175

1.000

1.060

972

2.372
3.051

2.027
3.025

2.160
1.074

1.982
1.073

35.537

-

35.537

-

33.025
12.986
122.846
-71.508
51.341

33.025
50.540
-

35.612
12.986
119.931
-71.581
48.350

35.612
48.361
-

Анализата на старосната структура на обврските спрема добавувачите 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

Рочноста на обврските спрема добавувачите се однесува на обврски спрема добавувачи во
земјата.
Краткорочните обврски по 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 Групацијата 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 год. склучен 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
Матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје има дадено свој имот под хипотека како обезбедување
за плаќање спрема Комерцијална банка. Оваа хипотека, со склучување на Договорот за отстапување на
дел од побарувањата склучена на 29.10.2018 година меѓу Комерцијална банка АД Скопје и Ѓорѓе Качурков,
му е отстапена на примачот на побарувањата Ѓорѓе Качурков. Имено, Друштвото го има ставено под
хипотека имотот (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,
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - ГРУПАЦИЈА

Годишна сметка
•
•

Консолидиран извештај за финансиската состојба
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

Додаток 2

3/29/22, 9:57 AM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

ЕМБС: 05180694
Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка
Тип на документ: Консолидирана годишна сметка
Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за
АОП

Опис

1

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

2

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

403.097.619,00

412.806.433,00

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

9.352.536,00

9.352.536,00

5

- - Гудвил

9.352.536,00

9.352.536,00

9

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

393.683.683,00

403.392.497,00

10

- - Недвижности (011+012)

307.975.127,00

311.962.618,00

11

- - Земјиште

138.082.781,00

138.082.781,00

12

- - Градежни објекти

169.892.346,00

173.879.837,00

13

- - Постројки и опрема

83.392.717,00

89.801.615,00

15

- - Алат, погонски и канцелариски инвентар
и мебел

1.155.766,00

1.616.840,00

18

- - Материјални средства во подготовка

1.148.649,00

19

- - Останати материјални средства

11.424,00

11.424,00

21

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

61.400,00

61.400,00

23

- - Вложувања во придружени друштва и
учества во заеднички вложувања

61.400,00

61.400,00

36

- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059)

322.741.080,00

299.039.490,00

37

- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)

11.574.848,00

10.912.998,00

38

- - Залихи на суровини и материјали

4.006.411,00

3.298.379,00

39

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

7.012.643,00

7.071.489,00

42

- - Залихи на трговски стоки

555.794,00

543.130,00

45

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

273.672.059,00

265.703.177,00

46

- - Побарувања од поврзани друштва

117.272,00

47

- - Побарувања од купувачи

268.025.571,00

259.284.092,00
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48

- - Побарувања за дадени аванси на
добавувачи

49

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

50

- - Побарувања од вработените

51

- - Останати краткорочни побарувања

52

564.700,00

479.878,00

4.794.760,00

5.769.451,00

164.000,00

164.000,00

5.756,00

5.756,00

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА (053+056+057+058)

17.942.340,00

17.942.340,00

56

- - Побарувања по дадени заеми од
поврзани друштва

8.863.111,00

8.863.111,00

57

- - Побарувања по дадени заеми

9.079.229,00

9.079.229,00

59

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

19.551.833,00

4.480.975,00

60

- - Парични средства

19.551.833,00

4.480.975,00

62

- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ
(АВР)

31.310.424,00

35.611.853,00

63

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

757.149.123,00

747.457.776,00

65

- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077078)

685.421.942,00

676.162.935,00

66

- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

505.780.799,00

505.780.799,00

68

- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

11.501.612,00

11.501.612,00

70

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

207.805.153,00

207.805.153,00

71

- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)

20.736.935,00

27.651.797,00

72

- - Законски резерви

15.414.572,00

22.329.434,00

74

- - Останати резерви

5.322.363,00

5.322.363,00

75

- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

24.962.375,00

24.390.314,00

76

- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

71.620.716,00

71.594.309,00

77

- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

78

- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

81

- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

71.727.181,00

71.294.841,00

85

- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до
093)

20.385.748,00

22.945.000,00

90

- - Обврски по заеми и кредити

20.385.748,00

22.945.000,00

95

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108)

51.341.433,00

48.349.841,00

97

- - Обврски спрема добавувачи

11.584.831,00

8.318.203,00

98

- - Обврски за аванси, депозити и кауции

133.933,00

125.527,00

99

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

1.174.619,00

1.060.247,00

100

- - Обврски кон вработените

2.372.040,00

2.160.170,00

101

- - Тековни даночни обврски

3.051.334,00

1.073.841,00

9.259.008,00
6.369.207,00
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104

- - Обврски по заеми и кредити

111

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

33.024.676,00

35.611.853,00

757.149.123,00

747.457.776,00

Биланс на успех
Ознака
за
АОП

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Опис

Нето за
тековна
година

201

- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)

198.265.790,00

165.360.000,00

202

- - Приходи од продажба

198.016.179,00

164.154.531,00

203

- - Останати приходи

249.611,00

1.205.469,00

207

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

185.657.113,00

168.171.732,00

208

- - Трошоци за суровини и други материјали

93.534.143,00

69.572.964,00

209

- - Набавна вредност на продадените стоки

211

- - Услуги со карактер на материјални трошоци

212

Претходна
година

236.603,00
3.694.658,00

4.188.449,00

- - Останати трошоци од работењето

18.407.449,00

21.130.531,00

213

- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)

43.708.807,00

43.883.635,00

214

- - Плати и надоместоци на плата (нето)

28.093.940,00

28.491.112,00

215

- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата

2.101.702,00

2.098.893,00

216

- - Придонеси од задолжително социјално
осигурување

11.763.876,00

11.896.095,00

217

- - Останати трошоци за вработените

1.749.289,00

1.397.535,00

218

- - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства

14.974.241,00

18.841.568,00

220

- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства

222

- - Останати расходи од работењето

223

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

230

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

233

- - Останати финансиски приходи

234

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

2.298.607,00

6.176.885,00

239

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

2.293.464,00

6.176.885,00

240

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

246

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

247

- - Загуба од редовното работење (204205+207+234+245)-(201+223+244)

210.916,00
11.126.899,00

10.317.982,00
2.676.620,00
87.337,00
2.589.283,00

5.143,00
10.310.070,00
6.311.997,00

https://e-submit.crm.com.mk/aaol/Admin/GenerateAAPreview.aspx?aaid=T%2f5GRmgBM7FOUNvbEsur7Q%3d%3d&uid=4ZBvpU%2f9j0sS4rDb…

3/6

3/29/22, 9:57 AM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

250

- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246249)

10.310.070,00

251

- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247248)

252

- - Данок на добивка

1.051.062,00

255

- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250252+253-254)

9.259.008,00

256

- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(251+252-253+254)

257

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

92,00

99,00

258

- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)

12,00

12,00

259

- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД

9.259.008,00

260

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

9.259.008,00

269

- - Добивка за годината

9.259.008,00

270

- - Загуба за годината

288

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

291

- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)
или (270-286) или (287-269)

6.311.997,00
57.210,00

6.369.207,00

6.369.207,00
9.259.008,00
6.369.207,00

Државна евиденција

Ознака за
АОП

Опис

609

- - Земјишта

611

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

138.082.781,00

138.082.781,00

- - Сегашна вредност на станови и
станбени згради (< или = АОП 012 од БС)

78.802,00

89.073,00

612

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

169.892.346,00

173.791.762,00

625

- - Заеми и кредити дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата(< или =АОП
024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП
034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП
057+АОП 058 ОД БС)

11.942.340,00

11.942.340,00

634

- - Обврски по заеми и кредити земени од
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата(< или =АОП
086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП
090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)

53.410.424,00

58.556.853,00

640

- - Приходи од продажба на стоки и услуги
(АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од
БУ)

32.108.657,00

21.484.661,00

641

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

13.257.995,00

7.534.878,00

642

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

18.850.662,00

13.949.783,00
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643

- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на домашен пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

661

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

668

- - Трошоци за суровини и материјали (<
или = АОП 208 од БУ)

671

3.433.025,00

3.173.084,00

249.611,00

1.205.469,00

1.775.797,00

1.578.466,00

- - Канцелариски материјали (< или = АОП
208 од БУ)

168.950,00

149.353,00

673

- - Униформи-заштитна облека и обувки (<
или = АОП 208 од БУ)

468.135,00

133.814,00

674

- - Материјал за чистење и одржување (<
или = АОП 208 од БУ)

62.021,00

53.176,00

675

- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)

50.672.297,00

37.718.083,00

676

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

37.682.017,00

28.085.837,00

677

- - Потрошени енергетски горива (< или =
АОП 208 од БУ)

105.126,00

365.213,00

678

- - Потрошени резервни делови и
материјали за одржување (< или = АОП
208 од БУ)

762.345,00

774.376,00

680

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

20.555,00

460.674,00

681

- - Транспортни услуги во странство (< или
= АОП 211 од БУ)

0,00

682

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

647.956,00

659.806,00

687

- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211
од БУ)

259.131,00

80.684,00

692

- - Надоместоци за отпремнина при
заминување во пензија (< или = АОП 217
од БУ)

168.610,00

354.108,00

695

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

1.145.436,00

326.634,00

696

- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)

169.899,00

63.234,00

699

- - Дневници за службени патувања (< или
= АОП 217 од БУ)

5.100,00

705

- - Трошоци за организиран превоз до и од
работа (< или = АОП 217 од БУ)

158.600,00

242.600,00

707

- - Трошоци за надомест и други примања
на надворешни членови на управен и
надзорен одбор, одбор на директори и
управители

393.348,00

320.016,00

709

- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)

123.843,00

194.685,00

710

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

68.157,00

711

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

712

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

717

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

722

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

188.455,00

179.990,00
22.340,00

11.117.958,00

10.787.637,00

92,00

99,00
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Структура на приходи по дејности

Ознака за
АОП

Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

2291

- 35.23 - Трговија на гас преку
дистрибутивните системи

2293

- 36.00 - Собирање, обработка и
снабдување со вода

2387

- 47.30 - Трговија на мало со моторни
горива и мазива во специјализирани
продавници

2422

- 49.50 - Цевоводен транспорт

2460

- 61.10 - Дејности на жичани
телекомуникации

2478

- 64.99 - Други финансиско-услужни
дејности, освен осигурување и пензиски
фондови, неспомнати на друго место

2491

- 68.20 - Издавање и управување со
сопствен недвижен имот или недвижен
имот земен под закуп (лизинг)

11.080.211,00

2545

- 82.99 - Останати деловни помошни
услужни дејности, неспомнати на друго
место

220.356,00

2552

- 84.24 - Работи на јавниот ред и
безбедноста

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

0,00
18.850.662,00

0,00
151.980.437,00
406.978,00

45.890,00

15.681.256,00

Потпишано од:
Maja Nikolova
CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна
на Централниот Регистар.
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Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје - ГРУПАЦИЈА

Консолидиран годишен извештај за работењето
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roa. PX Vcnyru A.{ Cxouje v noBp3aHlrre ApyrrrrBa ocrBapu rro3ur}rBeH
pe3ynrar
Hero r{3Hoc [peA oAaHorryBane 9,259 wlaar,r AeH.
Sunancucru
OcroapeHare oneparlIBHI,I nprxoAr.r so 2021 roAr{Ha Bo H3Hoc ol 198.266 wjaluAeH. ce
cocrojar o4:
- rplrxoA oA ycJryru Bo r{3Hoc oa 198,016 wlagu gen.
- yt ocraHarr,r [prxoAr.r Bo tr3Hoc oa 250 raljaqra 4en.
flprxotrre Bo oAHoc Ha MLIHarara roAr,rHa 6eaexar 3roneMyBarle 3apaAra 3roJreMeHrr aKTr{BHocrrr
Ha AeJroBHr,r cy6jerru Kor{ rH Koptrcrar ycJryrr,rre Ha PX Ycrryru A[
I4cto rara I,I BKynHHTe ofleparr,rBHr,r pacxoArr 6elexar 3roneMyBarre u r,BHecyBaar 785,657 wrjagu
4eH. Onue pacxoAu ce oAHecyBaar lnai
- Tpoluoqn 3a cypoBI,IHI,I, Marepujasm u eneKTpr{qHa eneprr.rja Bo }r3Hoc ol 93,534
Bo 2021

-

wiatuleu.

ycLryrl{ KoI,I I{MaaT KapaKTep ua rrtarepnjalHl,I Tporxoqu Bo rl3Hoc oA 3,695 wlalu geu.
ocraHarr.r rpotuoqu og pa6orerrero Bo lr3Hoc oa 18,407 mjaAu AeH.
Tporuoql,I 3a rrJrarl{ Lr Apyra HaAoMecrorlu na rpa6oreHrrre Bo r,r3Hoc ol 43,709 wlaau
AEH,

aMoprl,Isaquja ua uarcpujalHrl

I,I

HeMarepnjaauu cpeAcrBa Bo rr3Hoc o1 14,974

wlaAu

AeH. lr

Tporlou[ Bo r,r3Hoc oA ll,l27 wlaau aeru
o12,229 wlaau aeu.
PX Ycnyrn Ar{ Crouje u noBp3aHllre ApylrrrBa so 2021 roA. r.rMa r.rHBecrr4rlr4cKr,r Bnox(yBarba Bo
orpeMa , nocrpojnu E rpaAexHr.r o6jerru Bo r.r3Hoc ol5.265 wlagu aeu.
TexosHure cpeAcrBa I,BHecyBaar 354,052 utiagu AeH. lr 6erexar 3roneMyBarbe Bo oAHoc Ha
nperxoAHara roAI,IHa rrpeA ce KaKo pe3ynrar Ha 3roJreMeHvre no6apynama oA KynyBaqrrre,
ocraHarr,r oneparr,rBHu

@rauascucrcr{re pacxoArl ce Bo r{3Hoc

3€UIITD(IITe I,I aKTIZBHLIT€ Bp€M9HCKI,I

pa3lpaHl{tlyBalba

PX VcnyrrE A.{ Crouje Lr noBp3aH}rre ApyrrrrBa so 2021roA. r{Ma HereKoBHt4 o6npcru Bo r{3Hoc
oa 20,386 AeH. LI acroro o6npcra no KpeAur cnpeMa SusrEurco nuqe roje ro r{Ma npeeMeHo

KpeAHror rcoj ro I,IMaIue MarlluHoro ApyrrrrBo crrpeMa Eypocr:an4ap 6aura ag. Teronnnre o6npcrn
6enexar HaMaIryBaIbe Bo oAHoc Ha nperxoAHara roAr,rHa .Ora nanaarryBarbe e peynrar [peA ce Ha
HaMaJryBarbero Ha o6opcxure no KparKoporrHu KpeAurr,r

.

Bo Hape4nnor nepuoA fte ce npo4oJrxlr co [peeMarbe Ha aKTr{BHocr[ 3a HaAMuHyBarbe Ha
npo6leuure H norerrrKorr,rr,rre co Kon ce coorryBaa ApyrrrrBara no pa6oremero.

Y.Ilolurnna

Ha yrpaByBarre co prrsnrlrrre

Bo csoeto pa6otene ApylxrBara na PX Ycrryru A[ Cxonje pr noBp3aHr{Te ApyrrrrBa ce
lI3JIoxeHI{ na uosefte BI,IAOBI{ $uuancncxu pr{3r{qu KaKo rrrro ce: na3apeH p}r3r,rK r{ plr3r{K Ha

JIIIKBLIAHOCTa,

.\

.-

JluxougHoceH pI,I3HK I{JII,I pI,I3t4K oA HeJrr,rKBt4rHocr rrocrou kora ,{pyrurrara HeMa Aa
6lzlar eo cocroj6a co cBoufe napruHu cpeAcrBa peAoBHo aa ru ruruka'o6npcxme cnpeMa cBor{Te
AoBeplrrenl{. Baxsuor pI,I3I4K ce HaAMI{HyBa co KoHcraHrHo o6ee6e4yoame Ha norpe6nara
roroBuHa 3a cepBl{c}Ipalse Ha cBo[Te o6npcxa r,r PX Ycrryru A.{ Cronje u noBp3aHr{Te ApyrrrrBa
HeMa BaKBU npo6leuu Bo cBoero pa6orerre.

vr.Pasnoj na PX Yc.nyrn A[ n uonp3aHrrre ApyrrrrBa r,o2022 roArrHa

Bo 2022

rol. PX Ycrryru A.{ Crouje u noBp3aHr.rre ApyrrrrBa cBoero sHzr,raHlre fte ro
Ha rrprxoArrre oA [poADK6a sa ycJryru, co MaKcr{ManHo

HacorryBa KoH 3roneMyBzllbe

-t/

aHltl)lflipaFbe Ha Bpa6oreHl4Te, HaManyBalr,e Ha rpo[or-U{Te
I

}r

MaKcr.IMzu]Ho HcKoprrcryBarbe Ha

KaIIaUhreToT.

Co salararuero Ha MeHauepcKnor rltM Bo HacoKa Ha HcrpiDKyBarbe Ha na3apor fte ce co:4agar
trperrrocraBKu 3a ocrBapyBarbe Ha floroJreM rro3uTlrBeH QnuaHcucrcu pe3ynrar.
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