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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
До акционерите на Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз- Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр.1 до 24) на АГРОМЕХАНИКА
АД увоз извоз –Скопје (во понатамо{ниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за
финансиска состојба на 31 декември 2018 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за
промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени
политики и останати белешки кон финансиските извештаи.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските
извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа
одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е
релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се
ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама
или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на
сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата
ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорски стандарди кои се во
примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја
планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување
дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува спроведување 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 значајно погрешно прикажување во
финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на
овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и
објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на
ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не и за цел на изразување на
мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и
оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на
сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сéвкупното
презентирање на финансиските извештаи.
Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
(продолжува)
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Основа за негативно мислење
-Како што е објавено во белешка 7.1 Друштвото во Извештајот за финансиска состојба има
евидентирано вложувања во придружни друштва. Учеството на Агромеханика АД Скопје
изнесува 30% од главнината на придружното Друштво. Вложувањето од 30.000 еур е евидентирано
според денарска противвредност на платените средства во странска валута пресметани по курсот
на денот на трансакцијата. Постои значајно сомневање во оштетување на објективната вредност на
вложувањето во придружното Друштво. Против истото е започната стечајна постапка.
-Како што е објавено во Белешка 7.2 кон финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2018
година Друштвото има евидентирано финансиски средства расположиви за продажба во износ од
4.976 илјади Денари кои се состојат од хартии од вредност и удели во капиталот на правни
субјекти во земјата и странство. Вложувања иницијално се признаени според трошокот направен
за нивното стекнување. Според информации добиени од ЦДХВ на РМ и информации од странски
извори друштвото нема евидентирано вложувања во акции во земјата и странство. Според овие
информации Друштвото треба да признае нереализирана загуба од 4.976 илјади денари во
Извештајот за сеопфатна добивка за годината,содветно на тоа и загубата во Извештајот за
финансиска состојба.
- Како што е тоа понатаму објавено во Белешката 9 кон финансисктеи извештаи, со состојба на 31
декември 2018 година, Побарувања од работење со поврзани друштва и Сомнителни и спорни
побарувања во вкупен износ од 14.240 илјади денари за кои постои значителен ризик од
ненаплатливост. Побарувањата се однесуваат на побарувања од поврзана страна против која е
започната стечајна постапка. Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото нема направено
проценка за оштетување на овие средства.
-Како што е понатаму објавено во Белешка 10 кон финансиските извештаи со состoјба на 31
декември 2018 година, салдото на краткорочни финансиски побарувања по основ на дадени
позајмици со камата вклучува позајмица дадена на поврзан субјект во износ од 1.654 илјади денари
за која постои значајно сомневање за надоместување. Друштвото нема признаено во своите
финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 година
соодветно оштетување поради ненадоместливост на оваа позајмица. Краткорочните финансиски
побарувања се однесуваат на побарувања од поврзана страна против која е започната стечајна
постапка.
-Според Меѓународен сметководствен стандард 39-Финансиски инструменти:признавање и мерење
прифатени во Република Македонија Друштвото требало да признае загуба поради обезвреднување
за ставките на горенаведените побарувања и краткорочни финансиски побарувања бидејќи постојат
индикатори за нивна ненаплатливост. Според наше мислење, доколку Друштвото би признало
загуба поради обезвреднување на погореспоменатите побарувањата, истите би се намалиле за
14.240 илјади денари и 1.654 илјади денари, без ефекти од тековната година.
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-Како што е објавено во Белешка 11 Евидентираната акционерска главнина на Друштвото
изнесува 79.469 илјада денари и истата не е усогласена со акционерската главнина запишана во
Централниот Регистар на Република Македонија, како и со состојбата на акционерскиот капитал
евидентиран во акционерската книга издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност
АД Скопје. Поради овие причини ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување за
евидентираниот износ на акционерската главнина во Извештајот за финансиска состојба на
Друштвото.
-Како што е понатаму објавено во Белешка 19, Друштвото генерира трошок од 9.788 илјади денари
што претставува 1/5 од одложени трошоци за идни периоди настанати во 2018 година (Белешка 9)
согласно Одлука на собрание на акционери бр.0202-387/2 од 22.12.2016 година.
Спротивно на принципот на спротивставување на приходи и трошоци од продажбта, не се
исполнети услови одложените трошоци да се евидентираат како трошоци на период. За овој износ
е преценета загубата во извештајот за сеопфатна добивка, соодветно на тоа и акумулираната загуба
во извештајот за финансиска состојба на 31.12.2018 година.
-Ревизијата изрази мислење со резерва за финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година за
неотпишаната вредност при продажба на недвижен имот во износ од 48.942 илјади денари кои
Друштвото ги одложува за наредни пет години по една петина секоја наредна година заклучно до
2021 година.
-Понатаму како што е објавено во белешка 22.2 Судски спорови, на датумот на изготвување на
овие финансиски извештаи, Друштвото води судски спорови како тужител во вредност од 97.701
илјади денари и како тужен во вредност од 72.121 илјади денари кои се исклучително комплексни и
со крајно неизвесен исход. Не се евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби од
судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по
основ на тековните судски спорови. Резултатот од оваа проблематика не може со сигурност да се
утврди. Раководството на Друштвото верува дека од исходот на споровите ќе зависи и
понатамошното функционирање на Друштвото.
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Како што е презентирано во Белешка 2.3 Континуитет во работењето,финанасиските извештаи на
Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 година, се подготвени врз
основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото. За
годината што завршува на 31 декември 2018 година Друштвото остварило вкупен приход од
работење од 802 илјади денари од кои од редовно работење во износ од 0 денари и при тоа
Друштвото искажа загуба од 13.434 илјади денари.
Во текот на 2018 година друштвто остана без извори на приход и без вработени. Друштвото води
комплексени судски спорови како тужена страна во вкупен износ од 72.121.050 денари со
неизвесен исход, и како тужител во повеќе судски спорови во вредност од 97.701.304 денари.
Споровите се од имотно-правна природа со крајно неизвесен исход.
Овие показатели укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да наметне
значително сомневање во способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за
континуитет. Според изјавите од раководството судбината на друштвото е дирекно поврзана со
судските спорови во кои е инволвирано.
Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на
евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото
не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Негативно мислење
Според нашето мислење, поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за
негативно мислење Финансиските извештаи на Друштвото не даваат вистинска и објективна слика
на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2018 година, како и резултатите
од неговото работење, движењето на капиталот и неговоте парични текови за годината којашто
завршува тогаш во согласност сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република
Македонија.
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Извештај за други правни и регулативни барања
Менаџментот на Друштвото е исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за
работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на
Република Македонија„ бр. 28/2004, ... , 41/2017). Наша одговорност во согласност со Законот за
ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр .158/2010 и 135/2011) е да известиме
дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи
за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот
извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали
историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се
конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.
Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и
ревидираните финансиски извештаи на друштвото Агромеханика АД увоз-извоз Скопје за
годината која завршува на 31 декември 2018 година

Ревизија Андоновски ТП

Катa Андоновска
Овластен ревизор

Ката Андоновска
Овластен ревизор
Директор

Куманово
28.05.2019 год.
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АГРОМЕХАНИКА АД Скопје

БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември 2018
(во илјади Денари)
Белешка

2018

2017

3.2;6
3.3;7.1
3.3;7.2

1.397
1.842
4.976
8.215

1.492
1.842
5.086
8.420

3.6;8
3.7;9
10

9
50.396
1.654
52.059

2.227
61.849
1.654
65.730

60.274

74.150

79.469
3.893
(12.164)
(13.434)
57.764

94.451
(14.983)
3.893
(12.164)
71.197

2.510

2.953

2.510

2.953

2510

2.953

60.274

74.150

СРЕДСТВА
Долгорочни средства
Недвижности,постројки и опрема
Долгорочорочни вложувања во придружни друштва
Финансиски средства расположиви за продажба
Вкупно долгорочни средства
Тековни средства
Парични средства и еквивал. На парични средства
Побарувања од купувачи и останати побарувања
Краткорочни финансиски побарувања
Вкупно тековни средства
ВКУПНО СРЕДСТВA
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА
Основна главнина (Уплатен капитал)
Откупени сопствени акции
Законска резерва
Акумулирана /Загуба добивка
Добивка/Загуба за финансиската година
Вкупна сопственичка главнина

3.10;11
3.10;11
3.10;11
3.10;11
3.10;11

ОБВРСКИ
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи и останати
тековни обврски
Вкупно тековни обврски
ВКУПНО ОБВРСКИ
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА
ГЛАВНИНА

3.12;12

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се
потпишани во негово име од:
Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

1

АГРОМЕХАНИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТАНА ДОБИВКА
За Година што завршува на 31 декември 2018
(во илјади Денари)
Белешка

2018

2017

3.14;13
3.14;14

812
812

239
3
242

15
3.15;16
3.15;17
3.2;6
3.17;18
19

4
927
95
909
12.311
14.246

175
8
881
95
1.189
10.205
12.553

(13.434)

(12.311)

-

147

(13.434)

(12.164)

-

-

Нето добивка/загуба за година

(13.434)

(12.164)

Останата сеопфатана добивка пред оданочување
Данок на добивка на останата сеопфатана добивка
(10%)
Нето сеопфатна останата добивка/загуба
Сеопфатана добивка/загуба

(13.434)
(13.434)

(12.164)
(12.164)

Приходи
Приходи од продажба
Останати оперативни приходи
Вкупни оперативни приходи

Набавна вредност на продадени стоки
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар
Транспортни и други услуги
Трошоци за амортизација
Трошоци за вработени
Други трошоци од оперативно работење
Вкупно оперативни трошоци
Добивка/загуба од оперативно работење
Нето приходи/финансиски трошоци

20

Добивка/загуба пред оданочување
Данок на добивка

3.18;21

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се
потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски

2

АГРОМЕХАНИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)

Основна
главнина

На 1 јануари 2017

94.451

Нето загуба /добивка
за годината
Зголемување на
законска резерва
Исплатена
дивиденда
Покривање
назагуба
На 31 декември
94.451
2017

Зголемување/нам
алување на
резерви
Покривање на
загуба
Нето добивка /
загуба за годината
Исплатена
дивиденда
Сеопфатна добивка
за годината
На 31декември
2018

Откупени
сопствени
акции

ЗЗаконска
резерва

(14.983)

948

-

Останати
резерви

Акумулирана
добивка

ВКУПНО

12.144

23.505

116.065

-

-

(12.164)

(12.164)

-

2.945

-

(2.945)

-

-

-

-

(32.704)

(32.704)

(12.144)

12.144

(14.983)

3.893

-

(12.164)

71.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(13.434)

(13.434)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.451

(14.983)

3.893

-

(25.598)

57.763

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се
потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски
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АГРОМЕХАНИКА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)
Позиција
А) Готовински текови од деловни активности
Добивка /загуба по оданочувањето
Амортизација
Вредносно усогласување на нематеријални средства
Расходи од отпис на побарувања
Приходи од отпис на обврски
Побарувањата од купувачите и останати краткорочни
побарувања
Намалување/зголемување на залихи
Обврски спрема добавувачи и останати краткорочни обврски
Краткорочни финансиски побарувања

2018

2017

2.329
(13.434)
95
11.453

21.312
(12.164)
95
(4.070)

(443)
-

(3.949)
41.400

-

12.525
12.525

110
110
(2.218)

(32.769)
(32.704)
(65)
1.068

Б) Готовински текови од инвестициони активности
Директни набавки на нематеријални средства
Продажба на нематеријални средства
В) Готовински текови од финансиски активности
Исплатена дивиденда
Приливи од продадени финансиски вложувања
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити
Зголемување (намалување) на парични средства
3.6;8
Парични средства на почетокот на годината

3.6;8

2.227

1.159

Парични средства на крајот на годината

3.6;8

9

2.227

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи одобрени од Раководството на Друштвото на 20.02.2019 година и се
потпишани во негово име од:

Претседател на УО на
АГРОМЕХАНИКА АД Скопје
Мито Јовановски
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31 декември 2018
1 . ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО
Акционерско друштво Агромеханика АД увоз-извоз Скопје е основано во Република
Македонија и запишано во Централен Регистар на Република Македонија на 31 јануари
2003 година. Седиште на Друштвото е на Ул.Булевар ВМРО бр.1 Скопје- Центар.
Приоритетна дејност на Друштвото според остварени приходи :
46.90 - Неспецијализирана трговија на големо
Евидентирани се дејности во надворешно –трговски от промет.
По својата големина Друштвото претставува микро трговец.
Агромеханика АД увоз-извоз Скопје во 2018 година има 1 просечно вработени (2017
година 3 вработени).
Согласно одредбите на Статутот Агромеханика АД увоз-извоз Скопје има двостепен
систем на управување и тоа:
а) Управен одбор и
б) Надзорен одбор и Собрание на акционери
Лица именувани за членови во Управниот Одбор како орган на управување во Друштвото
за периодот за кој се поднесуваат финансиските извештаи се:
Име и презиме
Мито Јовановски
Славчо Лазов
Љубомир Стојановски
Славка Павлова
Снежана Маневска

Функција
Претседател на Управен Одбор
Член на Управен Одбор
Член на Управен Одбор
Член на Управен Одбор
Член на Управен Одбор

Надзорниот Одбор врши надзор и контрола на работењето на Управниот Одбор како и
контрола на актите на Друштвото. Надзорниот одбор се состои од следните лица:
Име и презиме
Ѓорѓи Тоновски

Функција
Член на Надзорен Одбор

Овластено лице во Друштвото се Мито Јовановски – Претседател на Управниот Одбор без
ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.
Акционерски капитал
Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на Агромеханика АД Скопје
која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност-Скопје, Друштвото е
регистрирано со организационен облик 05.5 – акционерско друштво, со основна главнина
во износ од 2.024.050,00 евра изразени преку 35.234 обични акции со номинална вредност
од 57,44593 евра по акција или вкупно запишано акционерски капитал во денарска
противвредност во износ од 125.187.600,00 денари, а структурата на издадените акции е
како следува:
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО – (ПРОДОЛЖУВА)
35.234

Обични акции во износ од

35.234

Вкупно

2.024.050 Eур
2.024.050 Еур

или

100%

или

100 %

Тргувањето со обичните акции издадени од Агромеханика АД Скопје се врши на
официјалниот пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на
долгорочни хартии од вредност АД Скопје. Во текот на 2018 година се промени
структурата на запишаниот капитал.Се изврши поништување на обичните сопствени акции
во вкупен број од 5.247 со номинална вредност од 50 еур по акција. Со тоа се се намали
бројот на запишаните обични акции од 40.481 акции на 35.234 обични акции при што не се
промени вредноста на запишаниот капитал по основ на издадените акции туку се зголеми
вредност по една акција.
Висината на акционерскиот капитал запишана во Централен регистар на Република
Македонија кој во суштина ја претставува основната главнина на Агромеханика АД Скопје,
не е усогласена со главнината евидентирана во книговодството на Друштвото.
2.

2.1

ОСНОВА ЗА
ИЗВЕШТАИ

СОСТАВУВАЊЕ

И

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ

НА

ФИНАНСИСКИТЕ

Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи
Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски
извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за трговски друштва на
Република Македонија ( Сл.весник на Р.М. бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и Правилникот за
водење сметководство (Сл.весник на Р.М. 159/09;164/10 и 107/11). Според овој Правилник,
сметководствените стандарди кои се примениваат во Република Македонија се
Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународни стандарди за финансиско
известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и
Толкувањата на комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување
(КТМФИ) утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).
Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари.
Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Онаму
каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да
одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2

Основни сметководствени методи
Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во
сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се
признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примаат или платат пари или парични
еквиваленти).
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2.

2.3

ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжува)
Континуитет во работењето
Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен
континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставка дека
средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на
деловните активности на Друштвото.
За годината што завршува на 31 декември 2018 година Друштвото остварило вкупен приход
од работење од 802 илјади денари, без приходи редовно работење и при тоа Друштвото
искажа загуба од 13.433 илјади денари.
Друштвото на крајот на 2018 година останува без вработено лице.
Во текот на 2018 година друштвто остана без извори на приход и со еден вработен. Целиот
имот е распродаден и според имотен лист бр.105074 поседува имот од 93 метри квадратни.
Друштвото води неколку судски спорови како тужена страна од кој најголем е со Агронова
во износ од 72.028.800 денари со процена на успешност од 45%, и уште три со помала
вредност, и како тужител во повеќе спорови во вкупна вредност од 97.701илјада денари
(белешка 22.2). Споровите се од имотно-правна природа со крајно неизвесен исход.
Овие показатели укажуваат на постоење на материјална неизвесност која што може да
наметне значително сомневање во способноста на Друштвото да продолжи врз основа на
претпоставката за континуитет.
Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на
евидентираните износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку
Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

2.4

Споредбени показатели
Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2017 година се ревидирани и
истите претставуваат основа за споредба со ревидираните финансиски исвештаи на
31.12.2018 година.

3.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските
извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година се
изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од
оваа белешка.

3.1

Нематеријални средства
Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува
истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно
нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за
негово стекнување, а тоа се износот на исплатените парични средства или еквиваленти на
парични средства во моментот на неговото стекнување. Последователните издатоци на
нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска
корист од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на
успех, како трошоци во момент на настанување.
Во Извештајот на финансиска состојба, нематеријалните средства се прикажуваат според
набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби поради оштетување.
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3.
3.2

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)
Недвижности, постројки и опрема
Недвижностите, поsтројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на
набавка. Во извештајот на Финансиска состојба се прикажуваат по набавна цена намалена
за акумулирана депрецијација.
Набвната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини,
неповратни даноци, како и на сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на
средствата во работна состојба за намената за која се набавени.
Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена
режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на
изградбата или развојот.
Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се
евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување.
Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат
капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на
тие средства.
Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат so
останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци, соодветно.
Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на стапки на
амортизација, превземени од Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата, односно
отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за
средства и групата на која и припаѓаат.
Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот
целосен отпис.
Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат од
страна на Менаџментот најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку е
потребно се корегираат.
Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив
износ, тој веднаш се отпишува на товар на трошоците.
Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност. До моментот на нивно ставање
во употреба, не се пресметува амортизација.
Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од
Номенклатурата, применети на некои позна~ајни ставки на недвижности, постројки и
опрема на Друштвото.

Згради
Погонска опрема
Канцелариски мебел
Компјутери
Транспортни средства

2018
2.5%
5% - 10%
20%
25%
25%

2017
2.5%
5% - 10%
20%
25%
25%
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ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
Долгорочни вложувања во хартии од вредност
Почетно вложувањата се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците
за набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични
средства платени при нивна набавка. Последователно, финансиските вложувања се
искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна
пазарна цена на истите на дата на составување на Извештајот на финансиската состојба, за
оние вложувања за кои постои активен пазар, додека за оние вложувања кои немаат
котирано на активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за
евентуални оштетувања.
Промените на објективната вредност на финансиските средства класифицирани како
расположиви за продажба на крајот од пресметковниот период се признаваат во
капиталот. Кога истите ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната
објективна вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сепфатна
добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

3.4

Оштетувања на нефинансиски средства
Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога
одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не
може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот
проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.
Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и
употрбната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат
разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и
нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно
МСС 36 Оштетувања на средствата.
Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат
можните надоместувања и оштетувања.

3.5

Оштетувања на финансиски средства
Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз
основа на проценка на загуби кои резултираат од неможност купувачите да ги подмират
своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за
побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето
на салдото на сметката за побарувањето и минато искуство на отписи, кредитоспособност
на клиентите и промените во условите за плаќање од клиентите. Оваа подразбира правење
претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните
средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на
тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го
надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

3.6

Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во
благајната, како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои
се водат кај деловните банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои
доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци, или пократко, кои се моментално
конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена
на вредноста.
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Побарувања од купувачи и останати побарувања
Побарувањата од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или
извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се
очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен
циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку
не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.
Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и
последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на
методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување.
Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека
Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални
услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за
стечај или финансиско реорганизирање како пролонгирање или неможност за плаќање
претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.
Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на
средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со
примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.
Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на
средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со
истовремено признавање на соодветен расход поради оштетување во извештајот за
сеопфатна добивка. Во случај на ненаплативост на побарувањето истото се отпишува
наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните
износи се признава како тековни добивки во извештајот за сеопфатна добивка.

3.8

Активни временски разграничувања
Однапред платени трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски
разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.
Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се
искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

3.9

Залихи
Залихите на на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се
вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена,
неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со
набавката.
Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето
реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.
Застарени залихи
Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата
вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на
вредноста на залихите.
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ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)
Капитал
Основна главнина
Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на уплатениот
основачки влог при трансформација на Друштвото. Основната главнина на Агромеханика
АД Скопје евидентирана во книговодството на Друштвото не е усогласена со
акционерскиот капитал запишан во Централен Регистар на РМ.
Задолжителна резерва
Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на
зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сé до моментот додека
резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно
до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на
Друштвото.
До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за
покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се
користи, по претходно донесена одлука на собранието на акционери, и за дополнување на
износот утврден за исплата на дивиденди.

3.11

Обврски по кредити и други позајмици
Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните
банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат
во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно
обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на
ефективна каматна стапка.
Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат
подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку
доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската
состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

3.12

Обврски кон добавувачи
Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна
номинална вредност. Неизмирените обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ
на застареност со одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се
признаваат како останати приходи во билансот на успех.

3.13

Пасивни временски разграничувања
На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоци за кои не постојат
соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со
сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.
Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот период, според МСС 18, се
одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.
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Политика на признавање на приходи
Приходи од продажба на производи се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка
кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои
занчајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.
Ако во моментот на настанот се процени дека наплатата не е извесна, признавањето на
приходите се одлага. За реализација од претходните периоди и за онаа која во тековниот
пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на
побарувањата на товар на трошоците. Цените на стоките, и услугите на Друштвото во
најголем дел слободно се формираат според понудата и побарувачката на пазарот.
Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сепопфатана добивака за периодот
за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства.

3.15

Политика на признавање на расходи
Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото се признаваат доколку е
веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.
Расходите веднаш се признаваат во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска
а нема услови да се признае како позиција во активата.
Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој
се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата.

3.16 Трансакции во странска валута
Трансакциите настанати во странска валута 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 странска валута се искажуваат со примена на
официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската
состојба.
Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите
искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во
периодот на настанување.
Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции
деноминирани во странска валута, на 31 декември 2018 и 2017 се следните:

Валута
EUR
USD
3.17

31 декември
2018
61,4950
53,6887

Во денари
31 декември
2017
61,4907
51,2722

Користи на вработените
Дрштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на опrеделени придонеси
утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се
уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.
Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина
на недисконтираниот износ на користи.
Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република
Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото
нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да
имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.
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ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)
Тековен и одлoжен данок од дбивка
Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во
Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот
данок по стапка од 10% (2017: 10%) се пресметува на основа на остварената добивка
зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период
Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска,
за времените рзалики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и
износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При
утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни
стапки.
Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во тековните добивки или загуби,
освен доколку се однесува на ставки кои директно го третираат или одобруваат капиталот,
во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.
Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за
искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.
Со состојбата на 31 декември 2018 година, Друштвото нема евидентирано одложени
даночни средства или обврски, бидејќи не постојат времени разлики на овие датуми.

3.19

Дивиденди
Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се
одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се
прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се
обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.
Друштвото има резервирања за дивиденда на износ од 1.292 илјади денари од добивки од
претходни години кои не се исплатени до крајот на годината.

3.20

Наем
Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договор во
зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното
средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.
Друштвото како закупец
Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува
ризиците и бенифициите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените
средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната
објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем
плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето
на наем обврските со цел а се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на
обврската. Финансиските давачки се наплаќаат дирекно од приходот. Капитализираните
средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на
средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе
стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема
класифицирани средства во оваа категорија.
Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа
во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и
осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.
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3 . ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)
3.20 Наем (продолжува)
Друштвото како закуподавач
Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенифиции од сопственоста
на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои
се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештај за финансиска состојба се
презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на
наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се
признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се
признаваат како одложен приход.
4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ
Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно
работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Друштвото е
изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност.
Раководството на Друштвото во управувањето со ризици се фокусира на непредвидливоста
на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз
финансиското работење на Друштвото.
Главни ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се
следните
4.1

Пазарен ризик
Ризик од промена на цените
Ризикот од цена на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флуктуира и ќе
влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност
произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.
Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основавачки вложувања, бидејки има
вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за
продажба или според пазарна вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.
Друштвото има вложување во субјекти со чии влогови се тргува на берза.
Ризика од промена на курсевите
Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република
Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик
Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на
секојдневни промени на курсевите на странските валути.
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4.
4.2

ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ – ( ПРОДОЛЖУВА)
Кредитен ризик
Основните финансиски средстава на Друштвото се парични средства во банки и
побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на
кредитен ризик.
Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат
во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.
За избегнување на овој вид ризик Друштвото има своја деловна политика која ја спроведува
преку соодветна служба која ги контролира наплатите, спроведува компензации со
купувачите започнување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично, со истовремена
примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на
побарувањата.
Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања
од купувачите и други побарувања како и од финансиските побарувања
Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со
евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска
состојба, како што следи:
2018
(000 мкд)

2017
(000 мкд)

Класи на финансиски средства – евидентирана
вредност
Побарувања од купувачи и ост.побарувања
Краткорочни финансиски побарувања
Парични средства и еквиваленти

50.396
61.849
1.654
1.654
9
2.227
52.059
65.730
Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен
бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банки, со надворешни кредитни рангирања
со висок квалитет.
4.3

Ризик од промена на каматни стапки
Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на
краткорочни обврски по кредити може да се промени како резултат на промените на
каматните стапки на пазарот.
Друштвото, во текот на пресметковниот период, користи незначаен износ на каматоносни
кредити од банки со варијабилна каматна стапка, кои во текот на годината ги враќа.

4.4

Ликвидоносен ризик
Ликвидоносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во
состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите
доверители.
Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за
сервисирање на своите обврски.
Во отежнати услови на стопанисување, со правни оптоварувања на постојниот имот, во
услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, Друштвото
тешко изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото управува
со своите средства и обврски на таков начин, што со тековните приливи ги сервисира
тековните обврски. Ризик од неликвиднст е постојано присутен во работењето на
друштвото.
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4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ – ( ПРОДОЛЖУВА)
4.5

Финансиски ризик
Овој показател, претставува однос помегу нето обврските и вкупниот капитал. Нето
обврските ја претставуваат разликата помегу вкупните кредити (вклучувајки ги и
долгорочните и краткорочните кредити) и паричните средсва. Менаџментот на Друштвото
Агромеханика АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост. Следната
табела ја покажува кредитната задолженост на Друштвото на 31 декември 2018 и 31
декември 2017 година:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Обврски по кредити
Парични средства
Нето обврски по кредити
Капитал и резерви
% на кредитна задолженост

4.6

(9)
57.764
0%

(2.227)
71.197
0%

Даночен ризик
Согласно законските прописи во Р.М. Финансиските извештаи и сметководствените
евиденции на Друшвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на
даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските
извештаи, не е вршена контрола на данокот од ДДВ и персонален данок од доход. Според
оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај
на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се
предвидат. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на
царинските и даночните власти за период од десет години.
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5. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ
При примената на сметководтсвените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3 кон овие
финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави
претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од
нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на
минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките
резултати може да отстапуваат од таквите проценки.
Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени
проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање
влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за
тековниот и идните периоди.
Несигурност во проценките
Оштетување кај нефинансиски средства
Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентирната вредност на средството или
единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на
надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од
секоја едница што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на
сегашната вреднсот на тие готовински текови.
Оштетување кај финансиски средства
Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања
Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати
побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги
подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на
побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз
доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи,
кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова
подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на
парични средства.
Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките
побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите
поради оштетување кои се досега признати.
Употребен век на средствата што се амортизираат
Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31
декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја
претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на
ови средства се анализирани во Белешка 6.
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6.НЕДВИЖНОСТИ,ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
Опис

Земјиште
1

Градежни
објекти
2

Опрема
3

Вкупно
5

-

3.813

3.128

6.941

-

-

-

-

2018
Nabavna vrednost
Saldo na 1 Januari 2018(tekovna godina)
Zgolemuvawe/nova nabavka
Namaluvawe/отпис
Saldo na 31 Dekemvri 2018 (tekovna godina)
Ispravka na vrednosta
Saldo na 1 Januari 2018 (tekovna godina)
Amortizacija
Namaluvawе/отпис
Saldo na 31 Dekemvri 2018 (tekovna godina)
Neto smetkovodstvena vrednost na 31
Dekemvri 2018 (tekovna godina)
Neto smetkovodstvena vrednost na 1
Januari 2018 (tekovna godina)
2017

-

(3125)

-

3.813

3

3.816

-

-

-

-

-

(2.324)

(3.125)

(5.449)

-

(95)

-

(95)

3125

3.125

-

(2.419)

-

(2.419)

-

1.394

3

1.397

-

1489

3

1.492

1

2

3

4

33.939

3.128

37.067

-

-

-

(30.126)

-

(30.126)

-

3.813

3.128

6.941

-

(19.829)

(3.125)

(22.954)

-

(95)

-

(95)

-

17.600

-

17.600

-

(2.324)

(3.125)

(5.449)

-

1.489

3

1.492

14.110

3

14.113

Nabavna vrednost
Saldo na 1 Januari 2017 (prethodna godina)
Zgolemuvawe/Nabavki

-

Namaluvawe/ Proda`ba,otpis
Saldo na 31 Dekemvri 2017(prethodna godina)
Ispravka na vrednosta
Saldo na 1 Januari 2017 (prethodna godina)
Amortizacija
Namaluvawe/ Proda`ba,otpis
Saldo na 31 Dekemvri 2017 (prethodna godina)
Neto smetkovodstvena vrednost na 31
Dekemvri 2017 (prethodna godina)
Neto smetkovodstvena vrednost na 1
Januari 2017 (prethodna godina)

Друштвото има сопственост врз недвижностите евидентни во ИЛ.105074 во износ од 93 метри
квадратни на ул,ВМРО бр.1 Скопје.
Опремата на Друштвото е целосно отпишана.и согласно Одлуката на УО е искнижена од билнсните
позиции како неупотреблива. Уметничкии дела се во инос од 2.917 денари се во евиденции на
Друштвото.
Залог врз недвижности, постројки и опрема
Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото нема дадено под залог(хипотека) недвижен
имот.
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7.

ВЛОЖУВАЊА
7.1 Вложувања во придружни друштва

Со 31 декември 2018 година Друштвото има вложувања од 1.842 илјади денари
(2017:1.842 илјади денари) во Друштвото за производство и трговија АРВИН ДОО
Валандово кое е основано во 2008 година. Учеството на Агромеханика АД Скопје
изнесува 30% од главнината на Друштвото АРВИН ДОО. Вложувањето од 30.000 еур е
евидентирано според денарска противвредност на платените средства во странска валута
пресметани по курсот на денот на трансакцијата. Во тек на 2017 година целиот имотот на
АРВИН ДОО е продаден преку судско извршно решение, Друштвото АРВИН постои како
правен субјект но нема имот.

Вложувања во придружни друштва
Вкупно:
7. 2

Во илјади денари
31 декамври
31 декември
2018
2017
1.842
1.842
1.842
1.842

Финансиски средства расположиви за продажба

Во илјади денари
31 декамври
31 декември
2018
2017
Нетековни вложувања
Удели во капиталот нефинансиски правни
лица
Вложувнје во ИМК Беогад АД
Вложување во Трансбалкан Гевгелија
Вложување во 6 Ноември Валандово
Вложување во Хартија Кочани
Вложување во акции на Топлификација
Намалено за:резервирање поради оштетувања
Вкупно нетековни вложувања

1.847
3.129
4.976

1.847
110
6
442
3.129
(448)
5.086

Вложувањата во 6 Ноември-Валандово и Хартија Кочани не се евидентирани во Централниот
Депозитар за хартии од вредност и за нив Друштвото има направено исправка. Со одлука на
УО бр.0202 од 01.02.2019 година друштвото изврши корекција во Финансиските извештаи со
искнижување на вложувањата на 6 ти Ноември - Валандово во износ од 6 илјади денари и
Хартија Кочани од 442 илјади денари соодветно и на нивната исправка на вредност.
Акциите издадени од Трансбалкан АД Гевгелија се исклучени од котација на Официјален
пазар на Берзата од 27.04.2016 поради отворена стечајна постапка и истите се избришани од
Изводот на ЦДХВ на Агромеханика.Со одлука на УО бр.0202 од 01.02.2019 година
друштвото изврши корекција во Финансиските извештаи со искнижување на вложувањето
во Трансбалкан Гевгелија во износ од 110 илјади денари со отпис на товар на вредносно
усогласување поради отворена стечајна постапка над истиот субјект.
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8.

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

31 декември
2018
8
1
9

Денарски жиро сметки
Благајна
Вкупно:

9.

Во илјади денари
31 декември
2017
2.227
2.227

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ
И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
31 декември
2018
1.712
12.528
14.240

Побарувања од купувачите во земјата
Побарувања од поврзани субјекти
Сомнителни и спорни побарувања
Вкупно побарувања од купувачи
Останати побарувања
Побарувања за повеќе платен дд
Побарување од работници
Побарувања за ддв
Одложени трошоци за идни периоди
Вкупно останати побарувања
Вкупно побарувања од купувачите и
останати побарувања

Во илјада денари
31 декември
2017
123
1.712
14.533
16.368

6.695
96
29.365
36.156

6.132
37
159
39.153
45.481

50.396

61.849

Одложените трошоци за идни периоди од 29.365 илјади денари претставуваат 3/5 од
вкупно одложените трошоци настанати во 2016 година од неотпишан дел при проджба на
недвижен имот, за кои Собранието на Друштвото донесува одлука истите да се одложат и
распоредат во наредни пет години по една петина секоја наредна година. Заклучно со 2021
година истите да се отпишат на товар на трошоци на Агромеханика.

10.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА
Во илјада денари

Краткорочни финансиски побарувања за дадени
позајмици
Вкупно:

31 декември
2018
1.654

1.654

1.654

1.654

Побарувањето се состои од дадена позајмица на придружно друштво Арвин ДОО
Валандово во износ од 1.306 илјади денари Шпaркасе Банка АД Скопје и доспеани камати
по задоцнети ануитети во износ од 348 илјади денари.
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11.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Според Решението на Централен Регистар на РМ основната главнина на Друштвото
изнесува 2.024.050 еур поделена на 35.234 обични акции(2017:40.481), кои гласат на име и
со право на глас. На 31 декември 2018 година Друштвото не поседува сопствени акции
(2017:5.247). Структурарата според Акционерската книга на 31 декември 2018 и 2017
година е следната:
Акционери

Акционери
физички лица
Акционери
правни лица
Вкупно
основна
главнина

12.

Структура %

Број на акции

Во Еур

2018

2017

2018

2017

2018

2017

94,38%

82,15%

33.253

33.253

1.910.250

1.662.650

5,62%

17,85%

1.981

7.228

113.800

361.400

100%

100%

35.234

40.481

2.024.050

2.024.050

Во акционерскиот капитал на Агромеханика АД Скопје, едно правно лица кое учествува со
17,85% во структурата на основната главнина
Иматели на обични акции, физички лица во вкупен број од 111 учествуваат во основната
главнина со 94,38%. Четири физички лица во сопственост имаат 21.384 обични акции и
учествуваат со над 60,69% во вкупниот број на обични акции или секој поединечно со над
15%. Според книговодствената евиденција Друштвото со состојба на 31 декември 2018
година ја има следната структура на капиталот :
Во илјада денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Акционерски капитал
79.469
94.451
Сопствени акции
(14.983)
Законски резерви
3.893
3.893
Акумулирана добивка/загуба
(12.164)
Добивка /загуба за финансиската година
(13.434)
(12.164)
Vkupno:
57.764
71.197
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ
И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
Во илјада денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Обврски кон добавувачи во земјата
441
130
Вкупно:
441
130
Останати обврски
Обврски за плати и други надоместоци
222
48
Обврски за даноци и придонеси од плати
109
23
Обврски за дивиденди
1.292
1.941
Обврски за персонален днок
136
183
Останати обврски
310
628
Вкупно останати обврски
2.069
2.823
Вкупно обврски кон добавувачите и
2.510
2.953
останати обврски
Во 2018 година Друштвото пренесе обврска од претходно распределена добивка во корист
на дивиденда на акционерите во износ од 1.292 илјади денари која остана не исплатена во
тековната година.
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13.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Приходи од наемнини
Приходи од продажба на стоки и услуги
Вкупно:

14.

65
175
239

ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од наплатени отпишани
побарувања
Приходи од продажба на
недвижности,постројки и опрема
Приходи од отпис на обврски за дивиденда
Вкупно:

15.

-

Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
44
6
762
3
812
3

НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Набавна вредност на продадени трговски
стоки
Вкупно:

16.

175

-

175

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ

Потрошени суровини и материјали
Вкупно:

17.

-

31 декември
2018
4
4

Во илјаи денари
31 декември
2017
8
8

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

ПТТ услуги и интернет
Трошоци за наемнина
Трошоци за комунални услуги
Други трошоци
Вкупно:

Во илјади денари
31 декември
31 декемви
2018
2017
119
131
250
150
35
558
565
927
881
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18.

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2018 се пресметани
согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите
изнесуваат
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Нето плата и надоместоци
Придонеси од плата
Даноци од плата
Останати трошоци на вработени
Вкупно:

19.

680
257
61
191
1.189

ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Трошоци за платен промет
Директен отпис на побарувања
Вредносно усогласување
Даноци кои не зависат од резултатот
Останати трошоци по одлука 1/5 од одложени
трошоци за идни периоди
Судски трошоци
Останати расходи од работење
Вкупно:
20.

424
175
49
261
909

Во илади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
20
55
2.047
110
77
52
9.788
9.788
132
137
12.311

149
161
10.205

НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ
Расходите/приходите на финансирање се однесуваат на камати по основ на користење
туѓи средства од редовно работење, и курсни разлики:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Приходи од камати
147
Расходи од камати од редовно работење
Останати финансиски расходи
Останати финнсиски приходи
Вкупно:
147

21.

ДАНОК НА ДОБИВКА
За пресметковниот период 01.01.-31.12.2018 година Друштвото има остварено загуба
од работењето во износ од (13.434) илјади денари, а податоците на билансната
позиција Данок на добивка и непризнаени расходи е како следува:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Добивка/загуба пред оданочување
(13.434)
(12.164)
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ
2.158
Даночна основа за данок од добивка
Данок на добивка за финансиската година
0
0
Согласно домашната законска регулатива добивката пред оданочување се зголемува за
износ на непризнаени расходи и се добива основа за пресметување на данок на добивка по
стапка од 10% врз утврдената основа.
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22.

НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ
Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, чие постоење ќе
биде потврдено со случување или неслучувае на еден или повеќе неизвесни идни настани
што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во
Финнсиските извештаи.
22. 1 Заложени средства
Друштвото нема правни оптоварувања (хипотеки) на својот недвижен имот. Целиот имот е
распродаден во тек на 2017 и 2018 година, во сопственост на друштвото има само 93 метри
квадретни деловна просторија.
22.2 Судски спорови
На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, Друштвото води повеќе судски
спорови како тужител во вредност од 97.701 илјади денари и како тужен во вредност од
72.121 илјади денари кои се исклучително комплексни и со крајно неизвесен исход. Не се
евидентирани било какви резервирања за потенцијални загуби од судски спорови.
Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на
тековните судски спорови. Резултатот од оваа проблематика неможе со сигурност да се
утврди. Раководството на Друштвото верува дека од исходот на споровите ќе зависи и
понатамошното функционирање на Друштвото.

23.

ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ
За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице
има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со
финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24
Обелоденувања за поврзани субјекти.
Друштвото има значајно учество во домашно правно лице Арвин ДОО Валандово со 30%
учество во капиталот на придружено Друштво.
Нема друштва во кои Aгромеханика АД Скопје има мнозинско учество, а чие вклучување
ќе доведе до целосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински
удел.
Друштвото има вложувања во придружно Друштво Арвин Валандово според следнава
табела:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
30% Вложување во придружно друштво1.842
1.842
Арвин
Побарување од деловно работење
1.712
1.712
Побарувања по основ на позајмици
1.654
1.654
Задолжение за платена хипотека
12.525
12.525
Вкупно:
17.733
17.733
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GODI[EN IZVE[TAJ ZA PERIOD
01.01.2018-31.12.2018
Naziv na subjektot:

AGROMEHANIKA A.D.uvoz-izvoz SKOPJE

Sedi{te na subjektot: bul VMRO br 1
EDB na subjektot:

4030003472346

Dru{tvoto za trgovija i uslugi AGROMEHANIKA AD Uvoz Izvoz Skopje,so adresa
bul. VMRO br 1 Skopje, mati~en broj 5740886, so EDB MK 403000347234 e nastanato so
podelba na Dru{tvoto za trgovija i uslugi Agromehanika AD Uvoz Izvoz Skopje koe na
svoeto Sobranie na akcioneri odr`ano na 31.01.2003 godina donese odluka za podelba na
Dru{tvoto i istoto prestana bez likvidacija i se izvr{i univerzalen prenos

na

nejziniot imot na dru{tvata korisnici na podelbata .
Dru{tvoto AGROMEHANIKA AD Skopje e akcionersko dru{tvo so akcionerski
kapital

2.024.050,00 EUR,

so vkupen

broj

na akcii

35.234,

vrednost

na edna

akcija 57,44593 EUR, i so vkupen broj na akcioneri 112.
Akcionerskata kniga
na
dru{tvoto
za hartii od vrednost Skopje.

e

registrirana vo Centralniot depozitar

Dru{tvoto AGROMEHANIKA AD Uvoz Izvoz Skopje izgotvi Godi{na smetka za periodot
od 01.01.2018 do 31.12.2018 godina.
Vo Bilansot na sostojbata za delovnata godina zaklu~no so 31.12.2018 godina, vkupniot
zbir na aktivata , odnosno na pasivata iznesuva 60.273.950 denari, i toa:
AGROMEHANIKA AD UVOZ IZVOZ Skopje
Ι BILANS NA SOSTOJBA 31.12.2018
AKTIVA
Reden
broj

O p i s

1
Ι.
1.
2.
ΙΙ.
1.
2.
3.
4.
ΙΙΙ.

2
Postojani sredstva
Materijalni sredstva
Finansiski vlo`uvawa
Tekovni sredstva
Zalihi
Kratkoro~ni pobaruvawa
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa
Pari~ni sredstva i hartii od vrednost
Plateni to{oci za idni periodi (AVR)

ΙV.

VKUPNA AKTIVA

Sostojba
31.12.2017
vo denari
3
5.291.594
1.492.229
3.799.365
29.705.424

Sostojba
31.12.2018
vo denari
4
5.085.784
1.396.907
3.688.877
25.823.262

22.695.183
4.782.826
2.227.415

21.031.301
4.782.826
9.135

93
100

39.153.206

29.364.904

75

74.150.224.

60.273.950

81

Indeks
%
5
96
94
97
87
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Reden
broj

O p i s

1
Ι.

Zapi{an kapital

ΙΙ.

Sopstveni akcii ( - )

ΙΙΙ.

Rezervi

ΙV.

Prenesena zaguba ( - )

V.

VI.

2

PASIVA
Sostojba
31.12.2017
vo denari
3
94.451.848

Indeks
%

Indeks %

5
84

5
100,00

-14.983.080
3.892.489

Zaguba za
finansiskata godina ( )

Sostojba
31.12.2018
vo denari
4
79.468.767

100,00
3.892.488

100

-12.164.195
12.164.195

(4 : 3 )

-13.433.450

100,00
143,72
5,05

110

Dobivka za
finansiskata godina
57,72

VΙΙ.
Dolgoro~ni
VI
1.
2.
3.
4..
5.
5.

obvrski

Kratkoro~ni obvrski

2.325.395

2.510.339

107

90,41

Pozajmici -firmi i
fizi~ki lica
Kratkoro~ni obvrski dobavuva~i
Tekoni dano~ni obvrski
Obvrrski prema
vraboteni
Obvrski - dividend
Ostanati kratkoro~ni
obvrski

VΙΙ

Odlo`eno pla}awe na
tro{oci (PVR)

VΙΙΙ

VKUPNA PASIVA

88,15

130.208

441.527

34

67,54

205.979

109.237

53

-

47.750

470.200

984

-

1.941.458

1.427.522

73

-

-

61.853

-

627.768

74.150.224

21.19

60.273.950

81

95,29

26

Годишен извештај за работење на друштвото за 2018 година
Годишна сметка за 2018 година
BILANS NA USPEH so sostojba 31.12.2018 godina
Reden
broj
1
1.
2.
3.

Ι
1.
2.
3.
4.
5.

ΙΙ
ΙΙΙ

O p i s

2
Prihodi od proda`ba
Ostanati delovni prihodi
Prihodi po osnov na
kamati,kursni
razliki i sli~ni prihodi
Vkupni prihodi
Materijalni tro{oci
Tro{oci za vrabotenite
Ostanati tro{oci od
raboteweto
Amortizacija
Rashodi po osnov na
kamati,kursni
razliki i sli~ni rashodi
Vkupni rashodi
Razlika Prihodi - Rashodi (
Ι -ΙΙ )
Dobivka ( + ) / Zaguba ( - )
od redovnoto rabotewe

ΙV

Danok od dobivka po
Godi{na smetka

V

Zaguba / Dobivka za
finansiskata godina

Sostojba
31.12.2017
vo denari
3
239.368
3.000

Indeks %

Sostojba
31.12.2018
vo denari
4

5

49.795

1.659

147.466

762.049

516

389.834

811.844
11.057.389

21
99

11.108.119
1.189.477
161.110

908.652
2.183.926

76
1355

95.323

95.323

100
33

12

4

-12.554.029

14.245.294

113

12.164.195

-13.433.450

110

-12.164.195

-13.433.450

110

Delovnata godina trae{e 365 dena, pokrivaj}i go presmetkovniot period od 01.01.2018
do 31.12.2018 godina. Brojot na vrabotenite iznesuva 1.
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SOSTOJBA NA DRU[TVOTO VO IZMINATATA DELOVNA GODINA I SITE
VA@E^KI NASTANI [TO SE SLU^ILE PO ZAVR[UVAWETO NA
DELOVNATA GODINA NA KOJA SE ODNESUVA GODI[NATA SMETKA
I. INFORMACII VO VRSKA SO REZULTATOT OD
RABOTEWETO
1. Amortizacijata na osnovnite sredstva ja izvr{ivme po proporcionalen metod
so primena na propi{anite stapki soglasno i toa na grade`nite objekti vo
iznos od 95.323 denari.
2.

Na

31.12.2018

od kupuva~i

vo

godina

imame

vkupno

nenaplateni

pobaruvawa

iznos od 3.540 den i pobaruvawa od povrzani dru{tva

1.711.611,00 denari.
3. Revalorizacija na nematerijalni i materijalni vlo`uvawa za

periodot

od 01.01-31.12.2018godina soglasno pozitivnite zakonski propisi

ne e

presmetana.
SOSTOJBATA NA DRU[TVOTO VO IZMINATATA DELOVNA
GODINA I GLAVNITE FAKTORI I OKOLNOSTI KOI [TO
VLIAELE NA RABOTEWETO VO 2018 GODINA
Raboteweto na Dru{tvoto za period od 01.01-31.12.2018 godina go karakterizira
II.

iska`anata Zaguba od

13.433.450,denari . od koi 9.788.302 den se 1/5 od tro{ocite

nastanati vo 2016 god. koi so odluka na Sobranie gi raspredeluvame za naredni 5
godini po~nuvaj}i od 2017 god i 2.157.775 den od otpis na zastareni pobaruvawa
III . PODATOCI ZA TRANSAKCIITE ME\U DRU[TVOTO SO
POVRZANITE LICA
Dru{tvoto e sodru`nik so 30 % vo Dru{tvo za proizvodstvo i trgovija ARVIN
DOO Valandovo , ~ija prete`na dejnost e proizvodstvo na vino od grozje . Dru{tvoto
ARVIN DOO seu{te postoi no bez imot, Imotot go izgubi preku izvr{itel u{te vo
2015 god poradi намирување на долгот према Шпаркасе banka AD Skopje.
IV. POLITIKA NA RASPREDELBA NA DIVIDENDA NA DRU[TVOTO
So ogled na iska`anata zaguba za finansiskata
dividenda na akcionerite nema da ima.

2018 godina, raspredelba na

V PODATOCI ZA ORGANITE NA UPRAVUVAWE
Dru{tvoto ima dvostepen sitem na upravuvawe ,odnosno , Nadzoren odbor i Upraven
odbor .
Nadzorniot odbor broi 3 ~lena i toa:
1) [i{ovska Danica -Pretsedatel (ostavka na 23.11.2018 god )
2) Sne`ana Bojevska -~len (ostavka na 26.11.2018 god )
3) Tonovski \or|i - nezavisen ~len
Upravniot odbor na Dru{tvoto od 5 ~lena i toa:
1) Mito Jovanosvki - Pretdsedatel
2) Slav~o Lazov - ~len
3) Qubomir Stojanovski - ~len
4) Slavka Pavlova - ~len
5 ) Sne`ana Manevska - ~len
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VI. PODATOCI ZA FIZI^KI I
PRAVNI LICA KOI POSEDUVAAT
POVE]E OD 5 % OD AKCIITE SO PRAVO NA GLAS
Dru{tvoto poseduva 35.234
akcija so pravo na glas
R.br
Ime i prezime
MBR

Akcii %

1.

Mito Jovanovski

-

2.

Qubomir Stojanovski

-

6.024

- 17,09 %

3.

Slav~o Lazov

-

4.679

- 13.27 %

4.

Slavka Pavlova

-

4.378

- 12,42 %

.

T.D. za me|unarodna {pedicija
MAKO[PED AD Skopje

04058526

6.

6.303 - 17,88 %

1.981

- 5,62 %

VII . PODATOCI ZA VKUPNITE PRIMAWA NA ^LENOVITE
NA ORGANITE NA UPRAVUVAWE
^lenovite na organite na upravuvawe, Upravniot i Nadzorniot Odbor za periodot od
01.01.2018 do 31.12.2018 godina ne primile nikakov nadomestok za svoeto rabotewe, osven
Danica [i{ovska {to prima plata kako vrabotena vo Dru{tvoto.
VIII. INFORMACIJA VO VRSKA SO KUPUVAWETO NA
SOPSTVENI AKCII VO AGROMEHANIKA A.D.SKOPJE
TEKOT NA DELOVNA GODINA

VO

Vo tekot na 2018 godina Dru{tvoto nema kupeno sopstveni akcii. Dru{tvoto
poseduva{e vkupno 5.247 sopstveni akcii ,Postapkata {to ja zapo~navme vo tekot na
2016 god. pri Komisijata za hartii od vrednost preku TTK Broker za Javna ponuda za
proda`ba (otu|uvawe na sopstvenite akccii ), zavr{i neuspe{no, odnosno po
zavr{uvaweto na rokot za realizacija na javnata ponuda 14.09.2016 god od ponudenite
5.247 akcii, prodadeni se vkupno 0 obi~ni akcii,prenoslivi hartii od
vrednost, vo
vkupen iznos od 0 den.,so {to javnata ponuda e realizirana so procent
na
realizacija od 0 %.
Na Sobranieto od 30.05.2018 god donesena e odluka br 0201-45/7 za
poni{tuvawe na sopstvenite akcii Postapkata , odnosno poni{tuvaweto na
sopstvenite akcii e uspe{no sprovedena i upi{ana vo Centralniot
registar na RM i soglasno odlukata od Sobranieto br 0201-45/8 od
30.05.2018 izvr{ena e promenata i vo Statutot na Dru{tvoto. Agromehanika
sega poseduva 35.234 akcii so nominalnata vrednost na edna akcija od
57,44593 Evra.
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IX. VEROJATEN IDEN RAZVOJ NA DELOVNIOT POTFAT
Ако минатата година беше апсурдно да се зборува за :веројатноста на идниот деловен потфат: сега
е тоа уште повеќе!
Иднината на Друштвото,било каква да е, е потполно во рацете на правосудниот систем на РМ
А каков е тој ние барем добро знаеме.
Во моментов се водат десетина судски спорови,со можност оваа бројка да се зголеми, од кои што
некои влечат корени повеќе од дваесет години!
Тоа е случајот со Агронова за објектот Кисела Вода за вредност од цца седумдесет и два милиони
денари во кој што Агромеханика е вовлечена без никаква кривица од нејзина страна кој спор
апсолутно оневозможува било какво планирање за иднината на Друштвото.
Во секој случај овој износ од далеку го надминува актуелниот имот на Агромеханика како и
вредноста на потенцијалната добивка(апсолутно неизвесна со ваков правосуден систем) од
споровите каде што Друштвото се јавува како тужител!
Пример за ова е спорот со Студио Сикрет каде што и покрај валидниот имотен лист за
сопственост, и покрај пресудата од Апелација Врховниот Суд ја поништува пресудува на наша
штета!
А тоа значи нова тужба, нови трошоци со повторно крајно неизвесен исход!
Меѓутоа Агромеханика нема друг избор , мора да ги заврши започнатите судски спорови, за на
крајот ,после тоа, да може да се повлече црта!

AGROMEHANIKA AD
uvoz izvoz Skopje
Pretsedatel na Upraven odbor
Skopje 15.02.2019 godina
Mito Jovanovski
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