
Vrz soglasnost so ~l.384,385,387,388,388-a od Zakonot za trgovski dru{tva 

(Sl.Vesnik na RM br.28/2004;br.25/2007;br.42/2010;br.61/16) i ~l.25 od Statutot na 

Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo, prerabotka i konzervirawe na ovo{je i 

zelen~uk Fruktal Mak -Skopje, s.Morane, Upravniot odbor objavuva: 

 

 

JAVEN POVIK 

Za svikuvawe na sednica na godi{no sobranie na FRUKTAL MAK AD SKOPJE 

 

 Se izvestuvaat akcionerite na dru{tvoto deka sednicata na sobranieto }e 

se odr`i na den 15.05.2020 godina so po~etok vo 10,00 ~asot, vo prostoriite na 

Fruktal Mak AD Skopje, so sedi{te vo s.Morane,ul.5 br.41, Skopje. 

 Za sobranieto na Akcionerskoto dru{tvo se predlaga sledniot: 

 

DNEVEN RED 

Proceduralen del: 

1.Verifikacija na spisokot na prijaveni i prisutni akcioneri; 

2.Utvrduvawe na kvorum za rabota; 

3.Izbor na Pretsedava~ na Sobranieto; 

Raboten del: 

4.Usvojuvawe na zapisnikot od sobranieto na Akcioneri odr`ano na den 02.12.2019 
godina; 

5.Razgleduvawe na izve{tajot na Pretsedatelot na UO za rabotata na dru{tvoto za 
2019 godina; 

6.Izve{taj za ekonomsko finansiskata revizija na dru{tvoto za  2019 godina 
izgotven od strana na ovlasten revizor; 

7.Razgleduvawe i usvojuvawe na godi{nata smetka za 2019 godina so izve{tajot za 
raboteweto na dru{tvoto za 2019 godina; 

8.Odobruvawe na rabotata na Nadzorniot i Upravniot odbor za 2019 godina; 

9.Konstatirawe prestanok na mandat i izbor na ~len na Nadzoren odbor; 



10.Konstatirawe neotpovikliva ostavka i izbor na ~len na Nadzoren odbor; 

11.Nazna~uvawe na ovlasten revizor; 

12.Izmena na Statutot na dru{tvoto. 

  

Akcionerite treba da go prijavat svoeto u~estvo na sobranieto najdocna pred 
po~etokot na sednicata na zaka`anoto Sobranie so pismena prijava za u~estvo vo 
sedi{teto na dru{tvoto. 

Sekoj akcioner mo`e da ovlasti svoj polnomo{nik na  Sobranieto so  polnomo{no 
dadeno vo pismena forma i zavereno na notar. 

Akcioner mo`e da ovlasti svoj polnomo{nik i so polnomo{no dadeno vo pismena 
forma koe ne e zavereno na notar ,pri {to akcionerot koj go izdal polnomo{noto 
treba vedna{ pismeno da go izvesti dru{tvoto za dadenoto polnomo{no koe treba 
da bide prilo`eno kon prijavata za u~estvo.Akcionerot koj nema da go izvesti 
dru{tvoto za dadenoto polnomo{no }e se smeta deka ne go dal polnomo{noto. 

Ako polnomo{noto ne sodr`i ograni~uvawa ili nalog polnomo{nikot mo`e da 
glasa po sopstvena opredelba, no sekoga{ vodej}i smetka za interesite na 
akcionerot koj go dal polnomo{noto. 

Sobranieto }e  odlu~uva samo za pra{awa koi se uredno staveni na dneven red. 

Akcionerite koi zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akciite so 
pravo na glas mo`at po pismen pat da predlo`at dopolnuvawe na dnevniot red so 
vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki  vo dnevniot red na sobranie koe e ve}e 
svikano, ako istovremeno prilo`at i obrazlo`enie za predlo`enata to~ka ili 
ako predlo`at odluka po predlo`enata to~ka, kako i da predlagaat odluki i da 
postavuvaat pra{awa do dru{tvoto za to~kite na dnevniot red  

Baraweto za vklu~uvawe to~ki vo dnevniot red na sobranieto koe {to e svikano, 
predlagaweto odluki i postavuvaweto pra{awa  se dostavuva do svikuva~ot na 
sobranieto vo rok od 8 dena od denot koga e objaven javniot povik za u~estvo na 
sobranieto. 

Uvid vo materijalite od dnevniot red akcionerite mo`at da izvr{at 15 dena pred 
odr`uvaweto na sobranieto, vo prostoriite na dru{tvoto vo Skopje, s.Morane, od 

08,00-14,00 ~asot kako i na internet stranata na dru{tvoto www.fructal.com.mk. na 
koja se objaveni i site informacii soglasno ~l.388-b od Zakonot za trgovski 
dru{tva. 

 

        Pretsedatel na upraven odbor 

        Zoran \uri} 

 

http://www.fructal.com.mk/


           PREDLOG 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

 

O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na zapisnikot od sednicata na sobranieto na akcioneri na 

FRUKTAL MAK AD Skoje 

~l.1 

Se usvojuva zapisnikot od sednicata na sobranieto na akcioneri na AD FRUKTAL 

MAK Skopje odr`ana na den 02.12.2019 godina. 

~l.2 

Zapisnikot od sednicata na Sobranieto na Akcioneri na FRUKTAL MAK AD 

Skopje odr`ana na den 02.12.2019 godina e sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 
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ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ 
 

Финансиски извештаи 
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на 31 декември 2019 
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1000 Skopje,  
Republic of North Macedonia  

 
 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 
 

До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје  
 
Извештај на финансиските извештаи 
 
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје 
(“Друштвото”) кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 
декември 2019 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, 
извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните 
сметководствени политики и други објаснувачки информации.  
 
Одговорност на раководството за финансиските извештаи 
  
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски 
извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна 
Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за 
подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 
материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка. 
 
Одговорност на ревизорот 
 
Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 
ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за 
ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 
11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме 
и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи 
се ослободени од материјално погрешно прикажување. 
 
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите 
и  обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување  
на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие 
проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релеватна за подготувањето 
и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски 
постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за 
ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените 
проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на 
финансиските извештаи.  
 
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за 
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.  
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Mислење  
 
Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото ја презентираат објективно, во 
сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2019 година, 
неговите резултати од работењето и неговите парични текови за годината што тогаш заврши во 
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. 
 
Обрнување на внимание 
 
Ние сакаме да обрниме внимание на белешката 24 од приложените финансиски извештаи со 
коишто се обелоденува дека Друштвото е тужена страна во судска постапка со поранешен 
купувач. Иако Првостепенот суд донесе одлука против Друштвото и после датумот на билансот 
на состојба, Апелациониот суд донесе одлука во корист на Друштвото, спорот е повторно вратен 
на одлучување пред Основниот суд. Друштвото оцени дека одливот на ресурси не е веројатен и 
не евидентираше резервација по овој основ во финансиските извештаи на 31 декември 2019 
година. Нашето мислење не е квалификувано по овој основ. 
 
Извештај за други правни и регулаторни барања 
 
Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во 

согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со 

Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со 

годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што 

завршува на 31 декември 2019 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за 

работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатен во Република Северна Македонија и 

објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оценка дали 

историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со 

годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото. 

 

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната 

сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 

декември 2019 година. 

 

 

                                                                                                       

Владимир Соколовски                                 Даница Ганчева 
 
Управител                       Овластен ревизор 
 
 
Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО 
 
Скопје, 10 април 2020 година 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 
Година што завршува на 31 декември 2019 
(Во илјади денари) 

 
 Белешки   2019  2018 

       
СРЕДСТВА       

Нетековни средства   
      

  
     
 

Нематеријални средства 12   2,392  2,247 

Недвижности, постројки и опрема 12  
 

376,739  
        

364,014 

    379,131  366,261 
       
Тековни средства       
Залихи 13   88,185  62,046 
Побарувања од купувачи и останати 
побарувања 14  

 
87,481  92,069 

Побарувања за повеќе платен данок 
на добивка 14  

 
894  1,851 

Пари и парични еквиваленти 15   38,964  59,674 

    215,524  215,640 

       
Вкупни средства    594,655  581,901 

       
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ       
Главнина  16      
Основна главнина    536,640  536,640 
Резерви    87,608  75,381 
Акумулирана загуба    (367,921)  (387,252) 

    256,327  224,769 
       
Обврски       
Нетековни обврски       
Обврски по долгорочни кредити 17   64,358  82,765 
Резервирања за пензии и јубилејни 
награди 18  

 
1,261  1,261 

    65,619  84,026 
       
Тековни обврски       
Обврски кон добавувачи и останати 
обврски 19  

 
254,391  254,796 

Тековна доспеаност на долгорочни 
кредити 17  

 
18,318  18,310 

    272,709  273,106 

       
Вкупно главнина и обврски    594,655  581,901 

  
 

Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
Година што завршува на 31 декември 2019 
(Во илјади денари) 
 

 
 
 

Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи 

  
Основна 
главнина 

  

Ревалори-
зациона 

резерва за 
недвижности 
постројки и 

опрема  

  
Акуму-лирана 

загуба 
  Вкупно 

                

На 1 јануари  2018 289,995   75,381   (392,705)   (27,329) 

Нето добивка за годината  -   -   5,453   5,453 

Зголеување/намалување 
на  
Гланината 
 

246,645    
- 
 

  -   246,645 

Добивка од 
ревалоризација на 
основните средства 
 

-    
- 
 

  -   - 

Вкупна сеопфатна 
добивка 
 

-   -   -   - 

                

На 31 декември 2018 536,640   75,381   (387,252)   224,769 

                
На 1 Јануари 2019 536,640  75,381  (387,252)  224,769 

Нето добивка за годината -    -    19,575   19,575 

Корекција на ДБ -     -  (244) (244) 

Зголеување/намалување 
на  
Гланината 
 

- 
     
 

 - - - 

  
Добивка од 
ревалоризација на 
основните средства 
 
 

-   12,227   -   12,227 

Вкупна сеопфатна 
добивка 
 

-  12,227   -   12,227 

                

На 31 декември 2019 536,640   87,608   (367,921)   256,327 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
Година што завршува на 31 декември 2018 
(Во илјади денари)  
 

  Белешки   2019   2018 

Парични текови од оперативни активности           
Добивка пред оданочување     22,119   6,779 

Корегирана за:         

Амортизација     14,677   15,902 

Исправка на вредноста на побарувањата, нето     -   - 

Расходи за финансирање, нето     1,906   2,377 

Резервирања/(ослободувања на резервирања) 
за пензии за вработените и јубилејни награди     -   (325) 
Приходи од вредносно усогласување на 
залихи     -   - 

Продажба/Расходување на основни средства     -   (2,391) 

Отпис на обврски   -  - 

Вишок на залиха   (1,721)   

Кусок/расходување на залихи     1,231   - 
Резервирање/(Ослободување) на резервации 
за судски спорови     -   (244) 

            

Оперативна добивка пред промени во 
обртниот капитал     38,212   22,098 

(Зголемување)/Намалување на залихите     (25,649)   367 

(Зголемување)/Намалување на побарувањата 
од купувачите и останатите побарувања     4,588   (5,469) 

Зголемување/(Намалување) на обврски 
спрема добавувачи и останати обврски     (649)   (102,175) 

Парични текови генерирани од оперативни 
активности     16,502   (85,179) 

Платен данок на добивка     (1,587)   (2,193) 

Платени камати, нето        (2,377) 

Нето парични текови од оперативни 
активности     14,915   (89,749) 
            
Парични текови од инвестициони 
активности           

Набавка на основни средства, нето     (15,320)   (115,105) 

Нето парични текови од ивестициони 
активности     (15,320)   (115,105) 
            

Парични текови од финансиски активност           

Приливи од зголемување на капитал   -  246,645 

Приливи/(Одливи) од кредити, нет   (18,399)  18,340 

Приливи/(Одливи) од камата од кредити,      (1,906)     
Нето парични текови генерирани од 
финансиски активности     (20,305)   228,305 
Нето зголемување/(намалување) на пари и 
парични еквиваленти     (20,710)   23,451 
Пари и парични еквиваленти на почетокот од 
годината     59,674   36.223 

Пари и парични еквиваленти на крајот од 
годината 15   38,964   59,674 

 
Белешките кон финансиските извештаи  

претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи 
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ФРУКТАЛ МАК А.Д.  БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

  
Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во 
Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.  

 
Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 
95,92%сопственост на Друштвото. Крајнo матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во 
Република Србија. 

 
Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и 
безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и 
обработува свежо овошје.  

 
На 31 декември 2019 година Друштвото има 58 вработени (2018: 57 вработени).  
Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени од Управниот одбор на 9 април 2020 година. 

 
   
2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
  
2.1.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи 

 
Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 
84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12,70/13, 119/13, 38/2014, 
41/2014,138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018,120/2018 ) правните лица во 
Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски 
извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување 
објавени во Службен весник на Република Македонија. 
 
На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник 
на РМ” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди 
(МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на 
Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на 
меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за 
меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој 
правилник се применува од 1 јануари 2010 година. 
 
Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени 
стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:  

 

• На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени 
стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на 
стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, 
Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила 
од 1 јануари 2005 година.  

• Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари  
2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година. 

• На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско 
известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година. 

 
Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако 
не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. 
  
Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените 
политики наведени во белешката 3. 
 
Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на 

примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална 

валута) која е македонски денари (МКД). Износите содржани во финансиските извештаи на 

Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот 

претставува официјална валута на известување во Република Македонија 
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2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

(продолжение) 
 

2.2 Трансакции во странска валута 
 

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните 
курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. 
Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од 
префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните 
курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања 
/ обврски искажани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се 
претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија 
важечки на денот на известувањето.  
 
Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во 
линијата “Финансиски приходи” или “Финансиски трошоци”. 
 
Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски 
денари на денот на известувањето: 
 

 31 декември 2019 31 декември 2018 
   
 МКД МКД 

ЕУР 61.4856 61.4950 

УСД 54.9518 53.6887 
 
2.3 Принцип на континуитет 
 

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2019 година оставари нето добивка после 
одданочување во износ од 19.575 илјади денари. На 31 декември 2019 година Друштовото има 
позитивен капитал во износ од 256,327 илјади денари.  Долгорочни обврски во износ од 64,358 илјади 
денари кои се обврски спрема матичната компанија. Исто така, тековните обврски ги надминуваат 
тековните средства за 57,185 илјади денари. Од вкупните 272.709 илјади денари тековни обврски 
127,716 илјади денари се обврски спрема матичната компанија. 
 
Способноста на Друштвото да ги подмири своите обврски зависи од континуиранта подршка на 
матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи до го подржува 
работењето на Друштвото со писмо на подршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци 
по датумот на известување на 31 декември 2019 година. Матичното друштво се обврза врз основа 
на неговото писмо да даде подршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку 
Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.  
 
Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните 
услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на 
оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во 
подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството 
претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски 
и за секојдневните деловни активности на Друштвото. 
 
Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на 
принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема 
материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото 
да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет. 
 
Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе 

продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2019 година и на 

датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и 

продолжувањето на финансиската подршка од Матичното друштво. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  
 
3.1 Признавање на приходи 
 

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се 
побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од 
следните услови:  

 

• Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над 
производите; 

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

• Износот на приходот може веродостојно да се измери; 

• Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив 
за Друштвото; и 

• Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата 
можат веродостојно да се измерат. 

 
3.2 Трошоци за камати 

 
Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.  

 
3.3 Наеми 

 
Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот 
се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани 
праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.  

 
3.4 Износи искажани во странска валута 

 
Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на 
официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на 
трансакцијата.  
 
Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на 
извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден. 
 
Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се 
евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат. 
 

3.5 Даноци 
 
Данок на добивка 
 
Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи 
и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и 
сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка. 
 
Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи 
со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се 
во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се 
резултат од деловните активности на пр. (репрезентација, подароци, менаџерско осигурување и 
други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други 
даночни ослободувања. 
 
Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната 
валидна стапка на данок на добивка е 10%.   
 
Данок на додадена вредност 
 
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена 
вредност, освен:  
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.5 Даноци (продолжение) 
 
Данок на додадена вредност (продолжение) 
 
• Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од 
даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за 
стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и  
• Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност. 
 
Нето износот на данокот на додадева вредност, побарување од или обврска спрема даночните 
власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба. 
 

3.6 Недвижности, постројки и опрема 
 

Недвижности 
 

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што 
претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните 
акумулирани загуби поради обезвреднување. 
  
На 31 Декември 2015, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна 
на независен проценител.  
 

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на 
процена, секои 3 - 5 години. Извршена е проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2019 година 
од страна на независен проценител. 
 

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во 
извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена 
загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се 
признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на 
сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех 
до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна 
ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за 
конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка. 
 
Опрема 
 

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и 
акумулираните загуби поради обезвреднување. 
  
Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите 
останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и 
состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. 
Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира 
како дел од таа опрема. 
 

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во 
периодот во кој настанале.  
 
Амортизација 

 

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира 
набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на 
нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се 
прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи. 
 
Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните: 
 

Градежни објекти 2.5%  

Машини 10% 

Компјутери 25% 

Моторни возила 25% 

Останата опрема 20%-25% 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)  
 
3.7 Исправка на вредноста на средствата 
 

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на 
материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, 
надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради 
оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде 
проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, 
на којашто поединечното средство и припаѓа. 
 

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е 
поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната 
надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува 
нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.  
 
Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од 
неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или 
единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради 
оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.  
 
На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на 
средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка 
вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под 
претпоставка загубата од оштетување да не била признаена. 
 
На ден 31 декември 2019 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не 
постојат индикации за обезвреднување на вредноста на основните средства. 
 

3.8 Финансиски инструменти 
 

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува 
страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски 
иницијално се евидентирани по објективната вредност. 

 
3.8.1 Побарувања од купувачи 
 

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред 
одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги 
побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат 
по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба 
поради оштетување. 
 
Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат 
објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се 
евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога 
делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура 
користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи: 
 

Ден на доспевање % на исправка 

120-180 дена 10% 

181- 360 дена 50% 

Над 360 дена  100% 

  
Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за 
исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) 
во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата 
претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. 
Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во 
извештајот за сеопфатна добивка. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)  
3.8 Финансиски инструменти (продолжение) 
 
3.8.2 Пари и парични еквиваленти  
 

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на 
извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во 
банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен 
ризик од промена на нивната вредност. 

 
3.8.3 Обврски по кредити 
 

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за 
настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматоносни 
кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го 
методот на ефективна каматна стапка. 
 
Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се 
конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на 
датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период 
од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни 
обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.  
 

3.9 Залихи 
 

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната 
вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната 
сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани 
просечни цени, освен трошокот за суровини и материјали каде се користи ФИФО методот.  

 
Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите 
трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата. 

 
3.10 Kапитал 

 
Kапиталот на Друштвото го сочинуваат: 
-  основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен 

капитал);   
- зголемување на капиталот по основ на емитуванје на обицни акции 
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен 

распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и  
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години. 
 
Акционерскиот капитал на Дрштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат 
право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право 
на исплата на дел од добивката (дивиденда). 

 
3.11 Резервирања и потенцијални обврски 
 

Општо 
 

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како 
резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската 
и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди. 
 

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за 
подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи 
ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.  
 

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која 
произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - 
случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, 
или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека 
ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да 
се направи веродостојна проценка на износот на обврската. Друштвото направи проценка на можноста  
и веродостојноста да се изгуби судскиот спор со поранешниот купувач, како што е обелоденето во 
белешка 24, потенцијални обврски. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение) 
 

Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди 
 

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со 
домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски 
во однос на пензиските планови. 
 
Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република 
Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна 
отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на 
служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од 
страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица. 
 

 
3.12 Настани после датумот на известување 

 
Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои 
на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. 
Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на изнестувањето имаат 
третман на некорективни настани. 
 

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО 
ПРОЦЕНКИТЕ 

 
Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе 
одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и 
обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се 
базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните 
резултати можат да се разликуваат од овие проценки. 
 
Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на 
несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто 
ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и 
обврските во текот на наредната финансиска година. 
 

4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки 
 

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депреционите и амортизационите 
стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. 
Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки. 

 
4.2 Исправка на вредноста на побарувањата 

 
Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби 
кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се 
заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на 
клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на 
соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и 
претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството 
верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани 
во финансиските извештаи, не е потребна. 
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4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО 
ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение) 
 

4.3 Објективна вредност 
 
Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со 
примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално 
расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки. 
 
Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие 
компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната 
вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република 
Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и 
продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека 
не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може 
соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува 
целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на 
средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, 
обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот. 

 
 
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Приходи од продажба на домашен пазар 193,829  180,780 
Приходи од продажба на странски пазар 187,618  162,202 
Одобрени попусти на купувачи (27,484)  (26,490) 

    
 353,963  316,492 

 
 
 
6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ  
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Приходи од продажба на материјали -  169 
Приходи од маркетинг поддршка 3,129  3,363 
Примени книжни одобренија 4,817  3,337 
Вишоци по попис 1,721  539 
Приходи од продажба на опрема -  1,507 
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи 9,551  11,251 
Приходи од укинување резервирани трошоци за пензии и 
јубилејни награди на вработените -  325 
Останати приходи 4,122  2,532 

    
 23,340  23,023 
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7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ  
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Потрошени материјали 251,254  213,275 
Отпис на ситен инвентар 91  47 

 251,345  213,322 

 
 
8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ  
  Во илјади денари 

 

Години што завршуваат на 31 
декември, 

 
 2019  2018 

    
Транспортни трошоци 2,923  2,706 
Трошоци за маркетинг 14,467  11,385 
Репрезентации и спонзорства 475  998 
Потрошена енергија 8,424  6,586 
Трошоци за одржување 2,973  2,505 
Наемнини 206  - 
Осигурување 358  384 
Банкарски трошоци 670  656 
Комунални услуги 5,882  5,360 
Шпедиторски услуги 1,526  1,258 
Интелектуални услуги 26  17 
Обезбедување на објектите 1,174  1,239 
Трошоци за санитарни контроли 1,189  432 
Останати услуги 1,990  1,300 

 42,283  34,826 

     
     
     
     
9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ  
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Бруто плати за вработените 37,131  31,214 
Дневници за службени патувања 475  506 
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор 653  509 
Отпремнини  51  134 
Регреси за годишен одмор 657  604 
Останати трошоци за вработените 359  118 

    
 39,326  33,085 
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10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ  
 Во илјади денари 

 

Години што завршуваат на 31 
декември, 

 
 2019  2018 

    
Лиценци 19,994  7,402 
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги 1,966  1,296 
Задржан данок од добивка -  904 
Кусоци на залихи 1,231  199 
Расход на залихи -  471 
Капитална загуба од продажба на опрема -  1,319 
Трошоци од минати години 1,154  860 
Останати трошоци 2,191  2,869 

    
 26,536  15,320 

 
11. ДАНОК НА ДОБИВКА 
 

a) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеофатна добивка и 
останата сеопфатна добивка се следните: 

 
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна 

добивка 2,544  1,326 
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна 

добивка -  - 

    
 2,544  1,326 

 
б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува: 

  
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

Добивка пред оданочување 22,129  6,779 
Даночно непризнати расходи              3,312                   6,478 
Намалување на даночна основа                   -                   - 

Даночна основа             25,441              13,257 

    
Данок на добивка 2,544  1,326 

    
Вкупно 2,544    1,326 

 
 

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2019 година, Друштвото го 
извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица 
којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за 
даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица. 
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12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
 
         

 Земјиште   
Градежни 

објекти  Опрема 
Биолошки 
средства 

 

 

Средства 
во 

подготовка 
и аванси Вкупно 

           

           

Набавна/ревалоризиран
а вредност 

      

На 1 јануари 2019  116,791 179,175 354,982 1,202 - 652,150 

Проценка на имот 
зголемување/намалување 

(22) 20,745 -  - 20,723 

Набавки/зголемување - 2,156 11,848 - 14,435 28,439 

Продажба 
расходувани/намалување 

- - - - (14,004) (14,004) 

На 31 декември 2019 116,769 202,076 366,830 1,202 431 687,308 

       

Исправка на вредност       

На 1 јануари 2019  - 68,040 219,676 420 - 288,136 

Исправкана вредност по 
проценка 

 8,495 - - - 8,495 

Амортизација за годината - 4,485 9,332 120 - 13,937 

Продажба/расход - 
- 

- 
81,020 

4 
229,008 

- 
540 

- 
- 

- 

На 31 декември 2019 310,568 

       

Нeтo сметководствена 
вредност 

      

 На 31 декември 2019 116,769 121,056 137,821 662 431 376,739 

 

Земјиште 
Градежни 

објекти Опрема 

Биолошк
и 

средства 

Средств
а во 

подгото
вка и 

аванси Вкупно 

 

Набавна/ревалоризиран
а вредност 

      

На 1 јануари 2018 
(корегирано) 

116,791 175,714 243,821 1,202 2,821 540,349 

Набавки - 3,461 112,581 - - 116,042 

Продажба и расходувани - - (1,420) - (2,821) (4,241) 

На 31 декември 2018 116,791 179,175 354,982 1,202 - 652,150 

Исправка на вредност       

На 1 јануари 2018 
(корегирано) 

- 63,597 209,393 300 - 273,290 

Амортизација за годината - 4.443 10,626 120 - 15,189 

Продажба/расход 
- 

- 
- 
 

(343) 
 

- 
 

-  
- 

(343) 

На 31 декември 2018                  68,040 219,676 420  288,136 

 
Нeтo сметководствена 
вредност 

      

 На 31 декември 2018 116,791 111,135 135,306 782 - 364,014 
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12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува) 
 
 
 
Со состојба 31.12.2019 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од 
страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност 
на земјиштето се намалува за 22 илјади денари, а кај зградите  се зголемува за 20,745 илјади денари 
или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ 
од 12,227 илјади денари. 
 
 

 

Софтвер и останати 

нематеријални средста Вкупно 

   

Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2018 - - 

Набавки 2,960 2,960 

Амортизација за годината (713) (713) 

На 31 декември 2018 2,247 2,247 

 

Софтвер и останати 

нематеријални средста Вкупно 

   

Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2019 2,247 2,247 

Набавки 885 885 

Амортизација за годината (740) (740) 

На 31 декември 2019 2,392 2,392 

 

 

13. ЗАЛИХИ   
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

    
Суровини и материјали 46,180  35,906 
Нeдoвршeнo производство 15,952  15,940 
Гoтoви производи 28,656  12,798 
Трговски стоки 180  185 
Исправка на вредноста на залихите (2,783)  (2,783) 

 88,185  62,046 
    
Ситен инвентар 4,791  4,702 
Исправка на вредноста на ситниот инвентар (4,791)  (4,702) 

 88,185  62,046 

 
 
Движењето на исправката за залихите е како што следи: 

 
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    

На 1 јануари 2,783  3,888 
Намалување на исправката на вредност поради 

обезвреднување -  (1,105) 
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување  -  - 

 2,783  2,783 
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14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА 

 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

    

Побарувања oд купувачи oд земјата 82,637  85,537 

Побарувања oд купувачи oд странство – неповрзани страни 28,395  35,166 

Побарувања oд купувачи oд странство – поврзани страни               3,238                4,572 

Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања           (36,006)            (36,004) 

 78,264  89,271 

    

Побарување за повеќе платен ДДВ 8,745  2,387 

Однапред платени трошоци 360  354 

Други побарувања 405  350 

Побарувања за данок на добивка 894  1,851 

Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања (293)  (293) 

 88,375  93,920 

 
Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи: 

 
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
На 1 јануари 36,297  36,297 
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување 2  - 

    
 36,299  36,297 

 
 

 
15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

Пари во банка:    
- во денари 22,386  38,675 
- во странска валута 16,578  20,987 

Пари во благајна:    
- во денари -  12 

    
 38,964  59,674 

 
16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

а) Акционерски капитал 
 

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 се состои од 1,724,530 целосно уплатени обични 
акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал  Ајдовшчина ги откупи 29,507 
приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во текот на 2018 година, 
Друштовото издаде 783.000 обични акции со номинална вредност оф 5.11 евра по акција. Акциите беа 
откупени од матичното друштво Фруктал Ајдовшчина, коишто го зголемија своето учество од 92,53% на 
95,92%. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас 
по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на 
ликвидација на Друштвото.  
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16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжува) 
 
 
 
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 и 31 декември 
2018 е како што следи: 

 
 

 Број на акции  Во % 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018  2019  2018 

        
Фруктал  Ајдовшчина 1,654,195  1,654,195  95,92%  95,92% 
Останато 70,335  70,335  4,08%  4,08% 

        
 1,724,530  1,724,530  100%  100% 

 
 

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. 
Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото 
со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.  
 
Со 31.12.2019 направена е проценка на основни средства со која се зголемуваат ревалоризационите 
резерви а истата ефектира на вредноста на Акционерскиот капитал и тоа, зголемување во нето износ 
12,227 со што вкупниот износ на ревалоризациони резерви во 2019 изнесува 87,607 ( 2018  - 75,381) 
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17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 
        Во илјади денари 

 Кредитор 

Тековен 
дел 
2019 

 Тековен 
дел 
2018 

 Нетеко-
вен дел 

2019 

 Нетеко-
вен дел 

2018 

 Каматна 
стапка 

 Доспева-
ње 

            
            
            
Фруктал д.д., Словенија            
            

Дог. на 649,766 евра -  -    -  

3-месечен 
EURIBOR 

+ 2,00  01.01.2022 

Дог. на 1,410,657.96 евра -  -    -  

 
3-месечен 
EURIBOR 

+ 2,00  01.12.2021 

Дог. на 1,944,342.91 евра 18,318  18,310  64,358  82,765  

 
3-месечен 
EURIBOR 

+ 2,00  30.06.2024 

 18,318  18,310  64,358  82,765     

            
Вкупно: 18,318  18,310  64,358  82,765     

 
 

 
 

18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ  
 
 Во илјади денари 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

    
Обврски во билансот на состојба за:    
Отпремнини и јубилејни награди 1,261  1,261 

    
Приход / (трошок) во билансот на успех за:    
Отпремнини и јубилејни награди 51  48 

 
Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи: 

 
 Во илјади денари 

 
Година што завршува на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
На 1 јануари 1,261  1,309 
Резервации / ослободување во годината -  (48) 

    
На 31 декември 1,261  1,261 
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19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ  
 
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Обврски кон добавувачи oд странство – неповрзани страни 12,480  18,022 
Обврски кон добавувачи oд странство – поврзани страни (белешка 
22) 209,107  213,514 
Обврски кон добавувачи oд зeмјата 29,307  19,348 
Пресметани камати по кредити (6)  144 
    
Обврски спрема вработени 3,245  2,898 
Обврски од даноци -  725 
    
Останати обврски 258  145 

    
 254,391  254,796 

 
20. РАСХОДИ ЗА ФИНАСИРАЊЕ (НЕТО)  
 
 Во илјади денари 

 
Години што завршуваат на 31 

декември, 
 2019  2018 

    
Приходи од камати од неповрзани страни -  1 
Расходи за камати од поврзани страни (1,872)  (2,377) 
Расходи за камати од неповрзани страни  (34)  (1) 

    
 (1,906)  (2,377) 
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21. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ 
 
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Продажби на:    
Нецтар, Србија 2,164  12,552 
Хеба, Србија -  2,979 

 
 2,164  15,531 
Набавки од:    
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија 38,143  279,357 
Нецтар , Србија 29,129  111,496 
Хеба, Србија 430  1,040 
Југоинспект, Србија -  - 

 67,702  391,893 
Трошоци за камата:    
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија 1,872  2,377 
    

 1,872  2,377 
Износ што се должи на:    

Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење 127,717  141,667 
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати 82,676  101,219 
Нецтар , Србија 81,184  70,800 
Хеба, Србија 208  1,040 
Југоинспект, Србија -  - 

 291,785  314,726 
Износ што се должи од:    
Нецтар , Србија 1,527  1,601 
Хеба, Србија 1,711  2,979 

 3,238  4,580 
 
Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од 
Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата 
Нектар.Во текот на 2012 година Дрштвото почна да остварува меѓусебни трансакци со Нецтар, Србија преку 
набавка и продажба на суровини, како и продажба на готови производи. 
  
Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени 
услови.  
Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 5,520 илјади денари (2018: 4.817 
илјади денари). 

 

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
Управување со капиталниот ризик 
 
Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина 
врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу 
долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги 
вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната 
главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана 
загуба. 
 
Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, 
набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку 
матичното друштво или други друштва на Групацијата. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 
 
 
Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:  
 
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни) 82,676  101,075 
Пари и парични еквиваленти (38,964)  (59,674) 

Нето долг 43,712  41,401 
    
Вкупна главнина 256,327  224,769 
    
Нето показател на задолженост 1,2  1,2 
 
Категории на финансиски инструменти  
  
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Финансиски средства    
Побарувања од купувачи, нето  78,264  89,271 
Пари и парични еквиваленти 38,964  59,674 

    
 117,228  148.945 

    
Финансиски обврски      
Обврски по долгорочни и краткорочни кредити 82,676  101,075 
Обврски кон добавувачи  250,894  250,884 

    
 333,570  351,959 

 
Цели на управување со финансиските ризици 

 
Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик 
и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат 
првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не 
користи посебни финансиски инструменти за да ги намали oвие ризици, бидејќи таквите инструменти 
не се применуваат во Република Македонија. 
 
Пазарен ризик 
 
Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од 
промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот 
ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото 
на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот. 
 
Управување со девизниот ризик 

 
Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки 
и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото 
не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали oвие ризици, бидејќи таквите 
инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на 
потенцијален ризик од можните флуктуации на курсевите на странските валути и нема средства со 
кои би го намалила истиот. 
 
За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во 
странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска 
валута. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на 
промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. 
Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во 
странска валута на датумот на известување е како што следува: 
 

 

   Во илјади денари 
 СРЕДСТВА  ОБВРСКИ 

 
31 декември 

2019  
31 декември 

2018  
31 декември 

2019  
31 декември 

2018 

        

Состојба во евра 48,211  33,532  304,263  332,611 

Состојба во долари -  -  -  - 

Состојба во денари 69,018  115,413  29,307  19,348 

Вкупно, бруто 117,229  148.945  333,570  351,959 

 
Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% 
зголемување и намалување на паричната единица - денарот (“ПЕ”) во споредба со соодветна 
странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за 
ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и 
истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со 
разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки 
деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната 
вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува 
намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата 
вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото 
за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак. 
 

 Намалување за 10% на ПЕ  Зголемување за 10% на ПЕ 

 Во илјади денари  Во илјади денари 

 2019  2018  2019  2018 

        

(Загуба)/Добивка за годината (25,605)  (29,908)  25,605  29,908 

 
Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со 
претходната година. 

 

 
Управување со каматниот ризик 

 
Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. 
Паричните средства во банка се каматоносно финансиско средство, но заради незначителните 
каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматоносно средство. Друштвото се 
справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување 
на договорите со кредиторите. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 

 
Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што 
следи: 
 
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Финансиски средства    
Некаматоносни :    

Побарувања од купувачи  78,264  89,271 
Пари и парични еквиваленти 38,964  59,674 

    
 117,228  148,945 

    
Финансиски обврски    
Некаматоносни :    
Обврски кон добавувачи  250,894  250,884 
Променлива каматна стапка:    
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни) 82,676  101,075 

    
 333,570  351,959 

 
 
Анализа на сензитивноста на каматни стапки 
 
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на 
каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. 
За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под 
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При 
изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е 
зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна 
процена на Раководството за можните промени на каматните стапки. 

 
Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други 
варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 би 
била повисока, односно пониска за 1,654 илјади денари (2018: 2,022 илјади денари). Осетливоста на 
Друштвото на ризикот од промена на каматните е значително променета за годината која завршува 
на 31 декември 2019 година како резултат на намалувањето на позајмицата.  
 
Управување со кредитниот ризик 

 
Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни 
обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на 
Друштвото не се обезбедени со колатерал. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

Управување со кредитниот ризик 
 
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следи: 
 
   Во илјади денари 

 
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредноста  
Нето 

изложеност 

      
Недоспеани побарувања 52,739  -  52,739 
Доспеани, но не оштетени побарувања 25,525  -  25,525 
Доспеани и оштетени побарувања 36,006  (36.006)  - 

      
 114,270            (36,006)  78,264 

 
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2018 година е како што следи: 
 
   Во илјади денари 

 
Бруто 

изложеност  
Исправка на 

вредноста  
Нето 

изложеност 

      
Недоспеани побарувања 80,951  -  80,951 
Доспеани, но не оштетени побарувања 8,320  -  8,320 
Доспеани и оштетени побарувања 36,004  (36,004)  - 

      
 125,275    (36,004)  89,271 

 
Недоспеани побарувања 

 
Недоспеаните побарувања во износ од 52,739 илјади денари (2018: 80,951 илјади денари) во целост 
се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2019 година. Овие 
побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето. 
 
Доспеани, но неоштетени побарувања  

 
Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 
31 декември 2019 и 2018 е како што следи: 

 
 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    

    
до 30 дена 13,492  8,086 
од 31 до 60 дена 316  - 
од 61 до 90 дена 342  147 
од 91 до 365 дена 11,375  87 
над 365 дена -  - 

    
 25,525  8,320 

 
Ликвидносен ризик 
 
Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и 
на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување 
со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата 
за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување 
на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, 
Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали 
понатамошниот ризик на ликвидност. 
 
Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 
месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 

 
Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските 
обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските 
обврски. 
 
       Во илјади денари 
       31 декември 2019 

 

Помалку 
од 1 

месец  
1-3  

месеци  
3-12 

месеци  
12-36 

месеци  
над 36 

месеци  Вкупно 

            
Обврски кон добавувачи  25,953  11,554  213,387  -  -  250,894 
Обврски по кредити и 
камати -  1,534  4,602  12,184  64,356  82,676 

            
 25,953  13,088  217,989  12,184  64,356  333,570 

 
       Во илјади денари 
       31 декември 2018 

 

Помалку 
од 1 

месец  
1-3  

месеци  
3-12 

месеци  
12-36 

месеци  
над 36 

месеци  Вкупно 

            
Обврски кон добавувачи  15,892  6,172  228,820  -  -  250,884 
Обврски по краткорочен 
кредит од добавувачи -  4,599  13,797  36,688  45,991  101,075 

Обврски по кредити и 
камати            

 15,892  10,771  242,617  36,688  45,991  351,959 
 
 
Објективна вредност на финансиските инструменти 
 
Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот 
начин:  

• Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни 
услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на 
котираните пазарни цени; 

• Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на 
деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на 
вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од 
објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични 
инструменти. 
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22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение) 
 

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение) 
 
Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност 
  
Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2019 и 2018 
година е како што следи: 
 
     Во илјади денари 
 31 декември 2019  31 декември 2018 

 
Сметковод. 

вредност  
Објективна 

вредност  
Сметковод. 

вредност  
Објективна 

вредност 

        
Финансиски средства        
Побарувања од купувачи  78,264  78,264  89,271  89,271 
Пари и парични еквиваленти 38,964  38,964  59,674  59,674 

        
 117,228  117,228  148,945  148,945 

Финансиски обврски       
 
 

Обврски по кредити 
(долгорочни и краткорочни) 82,676  82,676  101,075  101,075 

Обврски за краткорочен 
кредит од добавувачи -  -  -  - 

Обврски кон добавувачи  250,894  250,894  250,884  250,884 

        
 333,570  333,570  351,959  351,959 

 
 
Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и 
обврски  
 
Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за 
купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не 
постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната 
вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на 
дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните 
стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни 
проценки на центите од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на 
побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на 
нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. 
 

23. ДАНОЧЕН РИЗИК 

 
Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како 
резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат 
да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. 
Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од 
пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни 
услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ. 
 

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ 
 
Поранешен купувач покрена судски спор против Душтвото за неплатени рабати и книжни 
задолженија во предходните години. Исто така и Друштвото имаше покренето судски спор против 
истиот купувач. Износот на судскиот спор против Друштвото којшто е стар неколку години е 31,696 
илјади денари. На 16 април 2019 беше донесена првостепена одлука во корист на тужителот 
поранешен купувач за двата судски спорови. На донесената првостепена одлука Друштвото поднесе 
жалба до судот и судот ја прифати жалбата на Друштвото. Спорот е пак вратен пред Основниот суд.  
Друштвото направи проценка и постои можност но и веројатност да на крај сепак се изгуби спорот. 
Согласно на ова, не е признаено и направено резервација во овие финансиски извештаи. Исто така, 
Друштвото се јавува како тужена страна во други два судски спорови со поранешни вработени во 
износ од 8,012 илјади денари со вклучена камата и во износ од 1,403 илјади. Друштвото има 
поднесено жалби по овие спорови. 
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25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ 

 
Во април 2019 година, Друштвото доби пресуда со која што целосно се одбива тужбеното барање 
на Фруктал Мак а во целост се уважува против тужбеното барање на поранешен купувач на 
Друштвото. Тужбеното барање на поранешниот купувач не вклучувајќи и камата е во износ од МКД 
31.696 илјади.  Доставена е жалба на пресудата. Во 2020 предметот е вратен на повторно 
одлучување кај првостепен суд.  
Во Февруари 2020 набавена е опрема за линијата за полнење овошни сокови. Истата сеуште не е 
монтирана и не е ставена во употреба. Оваа набавка се очекува да има значаен позитивен ефект 
врз работењето на Друштвото во наредниот период. 
Корона вирусот (КОВИД -19) беше потврден од Светската здравствена организација (СЗО) на 
почетокот на 2020-та година и се рашири глобално, предизвикувајќи нарушување на нормалното 
функционирање на бизнисите ширум светот. На 18 март 2020 година, Претседателот на Република 
Северна Македонија прогласи вонредна состојба поради ширењето на Корона вирусот и воведи 
нови, зголемени анти-епидемиски мерки и рестрикции на територија на целата држава. На датумот 
на подготвување на Извештајот, во Друштовото не се  регистрирани случаи на вработени, заболени 
од КОВИД -19. Раководството ја смета појавата на ширењето на заразата како некорегиран настан 
што се случил по датумот на билансот на состојба. 
Бидејќи ситуацијата рапидно се развива, практично е невозможно да се направи сигурна, мерлива 
проценка на потенцијалниот ефект на пандемијата врз финансиските извештаи на Друштвото. 
Раководството ќе продолжи континуирано да ја следи ситуацијата 
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано 
во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.  
  
Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 
92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктал  Ајдовшчина ги откупи 29,507 
приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско 
и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во 2018 
година,Друштвото издаде повик за запишување на акции преку третата емисија на акции во број 
од 783.000 по цена од 5,11 евра. Фруктал Ајдовштина ги откупи понудените акции и со тоа нивното 
учество во капиталот на Друштвото се зголеми на 95,92%. Крајнo матично друштво е Нектар доо, 
друштво регистрирано во Република Србија. 
 
Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, и безалкохолни 
пијалоци од брендот на Фруктал и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и 
обработува свежо овошје.  
 

  На 31 декември 2019 година Друштвото има 59 вработени (2018: 57 вработени).  
 
2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА 

РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО 
 
Во текот на 2019 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после 
оданочување во износ од 19.574 илјади денари. 
 

 
2.1 ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА 

 
Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде 
најмногу е насочена реализацијата. 
 

2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНИТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ 
 
Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и 
користењето на внатрешните резерви. 

 
3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО 

РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО 
 

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се 
прилегодува преку прилагодување - измена на своите политки на барањата на пазарот. 
 
Континурано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење. 
 
 

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ 
 

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. 
Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба. 
 

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ 
 

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина 
врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу 
долговите и вкупната главнина. 

 
 
3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО 

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и 
паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна 
главнина, резерви и акумулирана загуба. 
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3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

 
Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, 
набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку 
банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата. 
 
Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:  
  

 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни) 82.669  101.075  
Пари и парични еквиваленти (38.965)  (59.674)  

Нето долг 43.704  41.401 
    
Вкупна главнина 256,327  224,769  

    
Нето показател на задолженост 1,17  1,18  

 
 
4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗAИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 
  
4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ 

  

Соглано Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка и постоење на 
интерес за деловна соработка Друштвото одржа собрание во Декември 2019 на кое донесе Одлука 
за склучување зделки со поврзани страни и тоа,  

Со Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 
150,000 еур за лиценци и 750,000 еур за репор материјал, и како купувач на стоки и услуги во 
висина од максимум 470,000 еур. 

Со Нецтар, Србија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 40,000 еур за лиценци и 
1,200,000 еур за репро материјал и друго, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 
260,000 еур. 

 

 
4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА 

 

Соглано Законот за трговски друштва во кој се дифинира поимот заинтересирана страна со кој се 
опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во 
која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или 
управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со 
поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото 
или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за 
зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.  

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2019 и 2018 
година се прикажани во следнава табела: 

 Во илјади денари 
 31 декември  31 декември 
 2019  2018 

    
Продажби на:    
Нецтар, Србија 2,164  12,552 
Хеба, Србија -  2,979 

 
 2,164  15,531 
Набавки од:    
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија 38,143  279,357 
Нецтар , Србија 29,129  111,496 
Хеба, Србија 430  1,040 
Југоинспект, Србија    

 67,702  391,893 
Трошоци за камата:    





Биланс на состојба

ЕМБС: 04808240
Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка
и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моранe Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 379.129.843,00 366.261.449,00

2 - - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008) 2.392.182,00 2.246.984,00

4 - - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и
слични права 2.392.182,00 2.246.984,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 376.737.661,00 364.014.465,00

10 - - Недвижности (011+012) 237.824.183,00 227.926.066,00

11 - - Земјиште 116.768.631,00 116.791.083,00

12 - - Градежни објекти 121.055.552,00 111.134.983,00

13 - - Постројки и опрема 134.449.360,00 130.718.192,00

14 - - Транспортни средства 3.371.583,00

15 - - Алат, погонски и канцелариски инвентар и
мебел 4.588.992,00

16 - - Биолошки средства 661.026,00 781.215,00

18 - - Материјални средства во подготовка 431.509,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 216.424.418,00 215.635.349,00

37 - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) 88.185.102,00 62.046.127,00

38 - - Залихи на суровини и материјали 42.163.175,00 32.499.304,00

39 - - Залихи на резервни делови, ситен инвентар,
амбалажа и автогуми 1.234.016,00 623.505,00
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40 - - Залихи на недовршени производи и
полупроизводи 15.952.341,00 15.940.220,00

41 - - Залихи на готови производи 28.655.977,00 12.798.267,00

42 - - Залихи на трговски стоки 179.593,00 184.831,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 89.274.580,00 93.915.258,00

46 - - Побарувања од поврзани друштва 3.237.997,00 4.571.631,00

47 - - Побарувања од купувачи 75.103.562,00 84.406.337,00

48 - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи 364.638,00

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

10.898.694,00 4.539.995,00

50 - - Побарувања од вработените 1.671,00

51 - - Останати краткорочни побарувања 32.656,00 32.657,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 38.964.736,00 59.673.964,00

60 - - Парични средства 38.964.736,00 59.673.964,00

62 - - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ
И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) 360.049,00 353.644,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 595.914.310,00 582.250.442,00

65 - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) 256.326.615,00 224.768.579,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 536.639.700,00 536.639.700,00

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

87.607.808,00 75.380.464,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 387.495.665,00 392.704.869,00

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 19.574.772,00 5.453.284,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 339.371.673,00 355.243.428,00

82 - - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И
ТРОШОЦИ (083+084) 1.260.645,00 1.260.646,00

83 - - Резервирања за пензии, отпремнини и слични
обврски кон вработените 1.260.645,00 1.260.646,00

85 - - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) 64.357.638,00 82.765.193,00

89 - - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва 64.357.638,00 82.765.193,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) 273.753.390,00 271.217.589,00
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Биланс на успех

96 - - Обврски спрема поврзани друштва 209.107.294,00 213.514.024,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 41.787.587,00 35.132.011,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на плата и на
надомести на плати 1.082.882,00 302.062,00

100 - - Обврски кон вработените 2.171.158,00 2.003.797,00

101 - - Тековни даночни обврски 1.260.075,00 1.667.808,00

103 - - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани
друштва 18.311.085,00 18.453.746,00

108 - - Останати краткорочни обврски 33.309,00 144.141,00

109 - - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И
ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 216.022,00 2.238.435,00

111 - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И
ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 595.914.310,00 582.250.442,00

Ознака за АОП Опис Нето за
тековна година

Бруто за
тековна
година

Исправка на
вредноста за

тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 404.967.008,00 357.769.002,00

202 - - Приходи од продажба 391.965.004,00 356.481.075,00

203 - - Останати приходи 12.963.092,00 863.534,00

204 - - Залихи на готови производи и недовршено
производство на почетокот на годината 28.738.487,00

205 - - Залихи на готови производи и недовршено
производство на крајот на годината 44.608.319,00

206 - - Капитализирано сопственo производство и услуги 38.912,00 424.393,00

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 395.650.476,00 356.995.390,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 259.768.560,00 219.908.194,00

209 - - Набавна вредност на продадените стоки 17.888.916,00

210
- - Набавна вредност на продадените материјали,
резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и
автогуми

160.807,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 32.354.702,00 26.201.569,00

212 - - Останати трошоци од работењето 18.850.263,00 13.394.292,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 38.672.248,00 32.576.007,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 24.681.682,00 21.047.757,00
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215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 2.237.961,00 1.779.735,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално осигурување 10.210.916,00 8.386.862,00

217 - - Останати трошоци за вработените 1.541.689,00 1.361.653,00

218 - - Амортизација на материјалните и нематеријалните
средства 14.677.465,00 15.902.360,00

222 - - Останати расходи од работењето 31.327.238,00 30.963.245,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233) 470.988,00 10.731.830,00

224 - - Финансиски приходи од односи со поврзани
друштва (225+226+227+228) 37.597,00 8.236.101,00

227 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со поврзани друштва 37.597,00 8.236.101,00

230 - - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 2.493.614,00

231 - - Приходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 433.391,00 2.115,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243) 3.528.456,00 4.726.451,00

235 - - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва
(236+237+238) 2.811.959,00 3.855.781,00

236 - - Расходи по основ на камати од работење со
поврзани друштва 1.872.406,00 2.377.089,00

237 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
поврзани друштва 939.553,00 1.478.692,00

239 - - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 34.343,00 5.148,00

240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со
неповрзани друштва 649.478,00 865.522,00

243 - - Останати финансиски расходи 32.676,00

246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245) 22.128.896,00 6.778.991,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 22.128.896,00 6.778.991,00

252 - - Данок на добивка 2.554.124,00 1.325.707,00

255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
(250-252+253-254) 19.574.772,00 5.453.284,00

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

59,00 57,00
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Државна евиденција

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

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 19.574.772,00 5.453.284,00

260 - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на
матичното друштво 19.574.772,00 5.453.284,00

265 - - Вкупна основна заработувачка по акција 3,00

269 - - Добивка за годината 19.574.772,00 5.453.284,00

288 - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270) 19.574.772,00 5.453.284,00

289 - - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите
на акции на матичното друштво 19.574.772,00 5.453.284,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

609 - - Набавна вредност на софтвер со лиценца 3.844.864,00 2.959.733,00

611 - - Акумулирана амортизација на софтвер со
лиценца 1.452.682,00 712.749,00

612 - - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (<
или = АОП 004 од БС) 2.392.182,00 2.246.984,00

625 - - Земјишта 116.768.631,00 116.791.083,00

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

119.601.374,00 179.175.218,00

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

82.474.466,00 61.803.955,00

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

81.020.288,00 68.040.235,00

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

118.147.196,00 111.134.983,00

643 - - Набавна вредност на компјутерска опрема 32.425.827,00 32.344.770,00

645 - - Акумулирана амортизација на компјутерска
опрема 29.054.244,00 27.755.778,00

646 - - Сегашна вредност на компјутерска опрема
(< или = АОП 012 од БС) 3.371.583,00 4.588.992,00

647 - - Набавна вредност на повеќегодишните
насади 1.201.886,00
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648 - - Вредносно усогласување на
повеќегодишните насади 540.860,00

650 - - Сегашна вредност на повеќегодишните
насади (< или = АОП 016 од БС) 661.026,00

668
- - Трговски кредити и аванси дадени на
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни претпријатија, во земјата

281.210,00

671
- - Останати побарувања од трговски друштва
во приватна и државна сопственост и јавни
претпријатија, во земјата

32.657,00

681

- - Основна главнина (сопственички капитал)
во удели поседувани од други трговски
друштва во приватна и државна сопственост и
јавни претпријатија регистрирани во земјата(<
од АОП 065 од БС)

496.552.714,00 496.552.714,00

682

- - Основна главнина (сопственички капитал)
во удели поседувани од физички лица,
трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,
самостојни вршители на дејност и непрофитни
организации регистрирани во земјата(< од АОП
065 од БС)

40.086.986,00 40.086.986,00

690 - - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП
202 од БУ) 356.481.075,00

692
- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

193.828.974,00 180.780.035,00

693
- - Приходи од продажба на производи, стоки и
услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од
БУ)

198.136.030,00 162.202.458,00

703 - - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од
БУ) 1.721.171,00 538.544,00

704 - - Наплатени отпишани побарувања и приходи
од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ) 141.300,00 49,00

710 - - Останати приходи од работењето (< или =
АОП 203 од БУ) 10.158.384,00 324.941,00

712 - - Приходи од поранешни години (< или = АОП
203 од БУ) 762.863,00 324.941,00

716 - - Расходи на продадени производи и услуги 17.888.916,00

717 - - Трошоци за суровини и материјали (< или =
АОП 208 од БУ) 236.073.026,00 201.302.003,00
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720 - - Канцелариски материјали (< или = АОП 208
од БУ) 2.266.029,00 1.245.459,00

725 - - Потрошена електрична енергија (< или =
АОП 208 од БУ) 1.186.955,00 6.012.290,00

726 - - Потрошени енергетски горива (< или = АОП
208 од БУ) 19.477.930,00 10.935.137,00

727 - - Потрошени резервни делови и материјали за
одржување (< или = АОП 208 од БУ) 674.131,00 366.237,00

728
- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и
автогуми (во производство) (< или = АОП 208
од БУ)

33.305,00 35.742,00

729 - - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП
211 од БУ) 738.500,00

730 - - Транспортни услуги во странство (< или =
АОП 211 од БУ) 1.630.951,00 2.130.011,00

731 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од
БУ) 553.432,00 575.532,00

741 - - Надоместоци за отпремнина при заминување
во пензија (< или = АОП 217 од БУ) 50.750,00 1.361.653,00

744 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217
од БУ) 657.314,00 737.811,00

747 - - Дневници за службени патувања, ноќевања
и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) 475.223,00 506.005,00

748 - - Дневници за службени патувања (< или =
АОП 217 од БУ) 506.005,00

753 - - Трошоци за организирана исхрана во текот
на работа (< или = АОП 217 од БУ) 117.837,00

756 - - Надомести за повремени и привремени
работи (< или = АОП 217 од БУ) 205.359,00

757
- - Трошоци за надомест и други примања на
надворешни членови на управен и надзорен
одбор, одбор на директори и управители

653.364,00 509.136,00

759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 475.116,00 997.997,00

760 - - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ) 358.418,00 384.036,00

761 - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП
212 од БУ) 670.184,00 656.115,00

762 - - Даноци кои не зависат од резултатот (< или
= АОП 212 од БУ) 747.813,00 1.446.935,00
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Структура на приходи по дејности

765 - - Останати трошоци на работењето (< или =
АОП 212 од БУ) 1.951.062,00 1.998.180,00

766 - - Казни, пенали надоместоци за штети и друго
(< или = АОП 222 од БУ) 307.484,00

771 - - Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот 59,00 57,00

Ознака за АОП Опис Нето за тековна
година

Бруто за
тековна година

Исправка на
вредноста за
тековна година

Претходна
година

2060 - 10.32 - Производство на сокови од овошје и
зеленчук 405.437.996,00

Потпишано од:

Natasha Peshevska
natkonsalting@gmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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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          PREDLOG  

           

 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe na revidiranite godi{ni finansiski izve{tai  na  

FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se usvojuvaat revidiranite godi{ni finansiski izve{tai za 2019 godina na 

FRUKTAL MAK AD Skopje izgotveni od Dru{tvoto za revizija Ernest i Jang 

Skopje. 

      ~l.2 

Revidiranite godi{ni finansiski izve{tai se  sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



         PREDLOG   

         

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe na godi{nata smetka  na FRUKTAL MAK AD Skoje 

 za  2019  godina 

~l.1 

Se odobruva Godi{nata smetka na AD FRUKTAL MAK Skopje za 2019 godina 

spored slednive bilansi: 

 1.Bilans na sostojba na den 31.12.2019 g. 

 2.Bilans na uspeh na 31.12.2019 g. 

~l.2 

Se utvrduva neto dobivka vo delovnata 2019 godina od  19.574.772,00 denari. 

~l.3 

Neto dobivkata vo delovnata 2019 godina od  19.574.772,00 denari se rasporeduva za 

pokrivawe na zagubite od prethodnite godini. 

~l.4 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

Pretsedava~: 

______________________ 







          PREDLOG  

          

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot Odbor  na 

FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se odobruva izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor  na   

FRUKTAL MAK AD Skopje za 2019 godina  i toa:  

-Milovan Rankovi} od Srbija ul.[u{eoka br.bb Mionica so paso{ br. 

008309206-pretsedatel na nadzoren odbor; 

-Slobodan Radun od Srbija ,ul.Kisa~ka br.37,so paso{ br.005968861-~len na 

nadzoren odbor i 

  -Luka Jej~i~ od Slovenija. Kidri~eva ulica  025 Ajdov{~ina, so paso{ 

br.PB0968128 -~len na nadzoren odbor , 

       ~l.2 

Izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Nadzorniot odbor za 2019 godina e 

sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 







          PREDLOG  

          

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe izve{tajot za raboteweto na ~lenovite na Upravniot Odbor  na 

FRUKTAL MAK AD Skoje 

 ~l.1 

Se odobruva izve{tajot za raboteweto na Upravniot odbor vo 2019 godina vo 

celost i toa : 

- za raboteweto na Pretsedatelot na upraven odbor Zoran \uri} od Srbija,  

ul.Kopernikova br.055 Novi Sad so paso{ br.4064534 ,kako i 

-za ~lenot na Upravniot odbor  na   FRUKTAL MAK AD Skopje Marjan 

Hrib od Skopje, ul.Kosta Novakovi} br.22/2-6, Aerodrom so embg 0910964450036 i 

 -za ~lenot na Upravniot odbor Jasminka Petrova od Skopje 

ul.B.Despotovski -[oveq br.1 so embg  1110962455070. 

  

      ~l.2 

Izve{tajot za raboteweto na pretsedatelot  i  ~lenovite na Upravniot odbor za 

2019 godina e sostaven del na ovaa odluka. 

~l.3 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



Soglasno ~l.344 od Zakonot za trgovski dru{tva FRUKTAL MAK AD 

Skopje gi objavuva slednite : 

Podatoci za predlo`eniot kandidat za ~len na Nadzoren odbor na 

FRUKTAL MAK AD Skopje: 

IME I PREZIME: ANA RADUN  XUROVI] 

DATUM I MESTO NA RA\AWE : 29.11.1983 vo Novi Sad, Srbija 

OBRAZOVANIE:magister po ekonomija 

RABOTNO ISKUSTVO: 16 GODINI.Od 2004 godina do denes e 

vrabotena vo Nektar DOO Srbija  

^LEN NA ORGAN NA UPRAVUVAWE: Ne bil, nitu e ~len na 

Nadzoren odbor vo drugo dru{tvo 

ЧЛЕН НА НАДЗОРEN ОДБОР: Vo Heba DOO ,Srbija   

BROJ NA AKCII VO DRU[TVOTO: NEMA 

BROJ NA AKCII VO DRUGO DRU[TVA: NEMА  

OBVRSKI I ZAEMI SPREMA DRU[TVOTO: NEMA 

Skopje,14.04.2020 godina     



          PREDLOG 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za konstirawe na ostavka na ~len na Nadzoren odbor i 

 za  izbor na ~len na Nadzoren odbor  

 ~l.1 

Se konstatira neotpoviklivata ostavka na ~lenot na Nadzoren odbor Luka Jej~i~ 

od Republika Slovenija, Kidri~eva ulica 025, Ajdov{~ina, so paso{ br.PB0968128 

izdaden od Upravna edinica Ajdov{~ina, zaverena pod Br.na ZAV.:369/2020 od 

08.04.2020 godina kaj Notar Laura ^ermeq od Ajdov{~ina, Slovenija. 

      ~l.2 

Za ~len na Nadzorniot odbor se izbira liceto Ana Radun Xurovi} od  Srbija, 
Novi Sad, Kisa~ka 037 so paso{ na Republika Srbija broj 011615843 izdaden od 
MVR na Republika Srbija,Novi Sad. 

           ~l.3  

Liceto Ana Radun Xurovi} za ~len na Nadzorniot odbor na Fruktal Mak AD 
Skopje se izbira za mandat vo traewe od 4 (~etiri) godini.  

      ~l.4 

^lenot na Nadzorniot odbor }e gi vr{i svoite nadle`nosti  utvrdeni so Zakon i 
so Statutot na dru{tvoto. 

      ~l.5 

Se ovlastuva liceto \uri} Zoran - pretsedatel na Upravniot odbor na Fruktal 
Mak AD Skopje  da podnese prijava za bri{ewe na upisot na ~lenot na Nadzorniot 
odbor Luka Jej~i~ od Ajdov{~ina, Slovenija i za  upis na Ana Radun Xurovi} od 
Novi Sad, Srbija za ~len  na Nadzorniot odbor  na Fruktal Mak AD Skopje, vo 
Centralniot  registar na RM. 

      ~l.6 

Ovaa odluka stapuva vo sila so denot na donesuvaweto. 

              Pretsedava~: 

          ________________________ 

               



Soglasno ~l.344 od Zakonot za trgovski dru{tva FRUKTAL MAK AD 

Skopje gi objavuva slednite : 

Podatoci za predlo`eniot kandidat za ~len na Nadzoren odbor na 

FRUKTAL MAK AD Skopje: 

IME I PREZIME: GORAN  MEDI] 

DATUM I MESTO NA RA\AWE : 19.08.1981 vo Glina,Hrvatska 

OBRAZOVANIE:magister po sportski menaxment 

RABOTNO ISKUSTVO: 20 GODINI.Vo 2000 i 2001 godina vraboten 

kako menaxer za maloproda`ba vo Hendlkoening Avstrija, od 2000 do 

2005 godina direktor na maloporoda`ba vo Mega Trejd Srbija, od 2005 

do 2012 godina direktor na sektor vo IMT Grup DOO Belgrad, Srbija, 

od 2012 do 2014 godina.  i od 2014 do denes raboti kako direktor na 

Fruktal DOO Ajdov{~ina. 

Бил избран за potпретседател на upravata на Fruktal AD во 2012 година, 

Slovenija. 

Od 2014 do denes  raboti kako direktor na Fruktal DOO Ajdov{~ina. 

^LEN NA ORGAN NA UPRAVUVAWE: od fevruari 2012 do avgust 

2014 potпретседател на upravata на Fruktal AD во 2012 година, 

Slovenija. 

ЧЛЕН НА НАДЗОРEN ОДБОР: Ne bil, nitu e ~len na Nadzoren odbor vo 

drugo dru{tvo 

BROJ NA AKCII VO DRU[TVOTO: NEMA 

BROJ NA AKCII VO DRUGO DRU[TVA: NEMА  

OBVRSKI I ZAEMI SPREMA DRU[TVOTO: NEMA 

Skopje,14.04.2020 godina     



          PREDLOG 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za konstirawe na prestanok na mandatot na ~len na Nadzoren odbor i 

 za  izbor na ~len na Nadzoren odbor  

 ~l.1 

Se konstatira prestanok na mandatot  poradi smrt na ~lenot na Nadzorniot  odbor 

na  FRUKTAL MAK AD Skopje  Slobodan Radun od Srbija  ul.Kisa~ka 037 Novi 

Sad so paso{ br.007501837. 

      ~l.2 

Za ~len na Nadzorniot odbor se izbira liceto Goran Medi} dr`avjanin na 
Slovenija, so postojano `iveali{te vo Srbija, Stara Pazova, Pere Ninkovi}a 48, 
so paso{ na Republika Slovenija PB1370733 izdaden od UE Ajdov{~ina.  

           ~l.3  

Liceto Goran Medi} za ~len na Nadzorniot odbor na Fruktal Mak AD Skopje se 
izbira za mandat vo traewe od 4 (~etiri) godini.  

      ~l.4 

^lenot na Nadzorniot odbor }e gi vr{i svoite nadle`nosti  utvrdeni so Zakon i 
so Statutot na dru{tvoto. 

      ~l.5 

Se ovlastuva liceto \uri} Zoran - pretsedatel na Upravniot odbor na Fruktal 
Mak AD Skopje  da podnese prijava za bri{ewe na upisot na ~lenot na Nadzorniot 
odbor Slobodan Radun od Novi Sad, Srbija i za  upis na Goran Medi} so postojano 
`iveali{te vo Srbija, Stara Pazova za ~len  na Nadzorniot odbor  na Fruktal 
Mak AD Skopje, vo Centralniot  registar na RM. 

      ~l.6 

Ovaa odluka stapuva vo sila so denot na donesuvaweto. 

              Pretsedava~: 

          ________________________ 

               



            PREDLOG 

 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~l.33 od Statutot na 

FRUKTAL MAK AD Skopje,Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 

15.05.2020 godina, ja donese slednata: 

O  D  L  U  K  A 

za izbor na ovlasteno revizorsko dru{tvo za 2020 godina  

 ~l.1 

Se nazna~uva Dru{tvoto za revizija ERNST I JANG -OVLASTENI REVIZORI 

DOO da izvr{i ekonomsko-finansiska revizija na finansiskite izve{tai na 

FRUKTAL MAK AD Skopje za 2020 godina. 

      ~l.2 

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

        Sobranie na akcioneri, 

        Pretsedava~:  

        ______________________ 



         PREDLOG 

 

Soglasno ~l.383 od Zakonot za trgovski dru{tva i ~l.33 od Statutot na FRUKTAL 
MAK AD Skopje, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den  15.05.2020 
godina, ja donese slednata: 

                O  D  L  U  K  A 

za izmena na Statutot na FRUKTAL MAK AD Skopje 

~l.1 

Se menuva ~lenot 29 od Statutot na FRUKTAL MAK AD Skopje, pa istiot od sega 
}e glasi: 

Brojot na glasovite vo Sobranieto iznesuva 1.724.530 {to e soodveten na vkupniot 

broj na obi~ni akcii. 

~l.2  

Se ovlastuva i zadol`uva pretsedatelot na Upravniot odbor na Fruktal Mak AD 
Skopje da izgotvi i potpi{e pre~isten tekst na Statutot na Fruktal Mak AD 
Skopje vo koj }e gi vnese izmenite izvr{eni so ovaa odluka. 

 

      ~l.3 

Odlukata stapuva vo sila so denot na donesuvaweto. 

 

     Obrazlo`enie: 

Navedenite izmeni vo Statutot na dru{tvoto se vr{at zaradi usoglasuvawe na 
odredbite od Statutot so podatocite od akcionerskata kniga. 

 

Skopje, 15.05.2020 g.      Sobranie na akcioneri: 

         Pretsedava~: 

         ____________________ 

        

  


